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Volitve so praznik
demokracije
V teh dneh nas kandidati in kandidatke, ki kandidirajo
za poslance oz. poslanke v državni zbor, vabijo in nagovarjajo, da jih podpremo s svojim glasom na volitvah.
Volitve so vrhunec demokratične ureditve družbe in kar
nerazumljivo je, da mnogi volilne pravice ne izkoristijo.
Še bolj žalostno pa je, da so ravno tisti, ki na volilni dan
ostanejo doma, pogosto najbolj nezadovoljni in kritični
do politike in oblasti. Spremenimo tako obnašanje in se
odpravimo na volišča.
Pomladni čas zaznamuje tudi naša skrb za naravo. Še
posebej aktualno je tovrstno razmišljanje v aprilu, ob
dnevu zemlje. Tudi tokrat je vsak izmed nas povabljen k
temu, da nekaj stori za čistejše okolje in zdravo naravo.
Veliko občank in občanov se je na pobudo naše občine
in naših čebelarjev pridružilo tudi vseslovenskemu sajenju medovitih rastlin. Več sto sadik rastlin in dreves bo
dajalo čebelam in opraševalcem hrano za preživetje in
opravljanje svojega poslanstva. Čebele so zgled za delovanje in življenje vsake skupnosti. Tudi naše.
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Delovni obisk Vlade Republike Slovenije v Osrednjeslovenski regiji

Predsednik vlade navdušen nad potekom
gradnje vrtca v Šentvidu pri Stični
V petek, 1. aprila, je v sklopu vladnega obiska v južnem delu Osrednjeslovenske regije občino Ivančna Gorica obiskal tudi predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša z ministrsko ekipo in državnimi sekretarji. Predsednik Janša si je v Šentvidu pri Stični ogledal gradnjo
8-odelčnega vrtca, položil temeljni kamen za nov objekt Bolnišnice za otroke, v naši občini
pa se je z nekaterimi ministri srečal tudi z župani na delovnem kosilu.

Čas, ki ga živimo, je res poln preizkušenj. Še pred nekaj leti si najbrž
nihče od nas ni predstavljal, da bo potrebno v bližnji prihodnosti razmišljati o nevarnosti epidemije ali vojne in o tem, da morebiti tudi
hrane ne bo dovolj. Pa smo se morali soočiti tako s koronavirusom
kot tudi z vojno v naši neposredni bližini, ki je ogrozila svetovni mir
in varnost ter prizadela milijone nedolžnih ljudi. Kar naenkrat smo se
začeli zavedati, da zdravje in mir nista sama po sebi umevna in kako
malo je potrebno, da se življenje obrne na glavo.

Predsednik vlade Janez Janša si
je ogledal gradbišče novega vrtca
v družbi župana Dušana Strnada,
podžupanov Tomaža Smoleta in
Martine Hrovat, predsednika KS
Šentvid pri Stični Silva Praznika,
občinskih svetnikov, ravnateljice
Vrtca Ivančna Gorica Branke Kovaček in predstavnikov izvajalskega
podjetja GPI Tehnika Novo mesto.
Župan Strnad je povedal, da gre
za 4,2 milijona vredno naložbo,
ki zajema izgradnjo objekta, par-

kirišč, otroškega igrišča ter zunanjo in prometno ureditev. Občina
Ivančna Gorica si želi s prioritetnim
projektom letos rešiti problematiko odklonjenih otrok za sprejem v
vrtec. Veseli ga, da ima za tovrstno
problematiko posluh tudi država, za
kar se je predsedniku vlade ob tej
priložnosti zahvalil. Naj spomnimo,
da gradnjo sofinancira pristojno
ministrstvo v višini skoraj enega milijona evrov, občina pa računa tudi
na sredstva Eko sklada v višini pol

milijona evrov.
Kot že rečeno, je predsednik vlade
ta dan gostoval tudi v Bolnišnici za
otroke Šentvid pri Stični, v Gostišču
pri Japu pa je kabinet predsednika
vlade organiziral delovno kosilo, na
katerem so, ob prisotnosti še nekaterih ministrov, župani iz južnega
območja Osrednjeslovenske regije
predstavili svoje pobude in predloge za prihodnja leta.
Gašper Stopar

Epidemija virusa se je zaenkrat nekoliko umirila in samo upamo lahko, da bo tudi izzvenela. Vseeno pa svetujem previdnost v medsebojnih stikih in spoštovanje osnovnih zaščitnih ukrepov, saj je virus še
vedno med nami.
Vojna v Ukrajini pa še vedno divja z vso silo. Vsak dan lahko preko
medijev opazujemo, kako nedolžni ljudje izgubljajo življenja in premoženje. Milijoni so morali zapustiti svoje domove in oditi v begunstvo.
Nerazumno in obsodbe vredno. Verjamem, da bodo tisti, ki so zakrivili
ta hudodelstva, zato tudi odgovarjali, nihče pa ne bo mogel povrniti
izgubljenih življenj. Upanje, da se bo ta mora enkrat končala, vliva
enotna obsodba tovrstnih dejanj s strani evropskih in svetovnih voditeljev, pri tem pa pomembno vlogo igra tudi naša vlada. Hvaležen
sem vsem, ki na kakršen koli način pomagate pri lajšanju trpljenja
ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove.
Kljub vsemu naštetemu gre življenje v naši domovini dokaj mirno naprej. Kljub razgretemu predvolilnemu času, v katerem nekateri vidijo
samo slabo, lahko zatrdimo, da nam gre zelo dobro. Uspešno smo
prebrodili krizo zaradi koronavirusa, gospodarska rast je rekordna,
delovnih mest je več, kot premoremo za delo sposobnih ljudi.
Zadnji dve leti je vlada pod vodstvom Janeza Janše korenito spremenila odnos države do lokalnih skupnosti in občinam namenila več sredstev za delovanje in investicije. To se na vsakem koraku pozna tudi v
naši občini. Tako posamezna krajevna središča kot vasi spreminjajo
svojo podobo in pridobivajo boljše pogoje za življenje in delo svojih
prebivalcev. Verjamem, da dobronamerni ljudje to vidijo in sem jim
hvaležen za korekten odnos in pripravljenost za delo v skupno dobro.
Pred kratkim smo v okviru obiska Vlade Republike Slovenije gostili številne ministre in državne sekretarje ter se z njimi pogovorili in dogovorili o številnih infrastrukturnih in drugih projektih, ki bodo še izboljšali
kakovost življenja in dela v občini. Pokazali smo jim številne projekte,
ki so v gradnji in se jim zahvalili za zelo korektno sodelovanje. Minilo
je dobrih enajst let, odkar sem postal župan in seveda poznam razliko
med odnosom prejšnjih vlad in sedanje vlade do problemov lokalnih
skupnosti in lahko potrdim, da je med njimi velika razlika.
Pred slovenskimi volivci je v letošnjem letu kar veliko pomembnih odločitev. Že v aprilu bomo odločali o volitvah poslancev v državni zbor
in posledično o tem, kakšna bo slovenska vlada naslednja štiri leta.
Odločali bomo o tem ali spet zaupati tako imenovanim novim obrazom ali pa ljudem, ki so zadnji dve leti dokazali, da znajo in zmorejo
voditi našo državo v pravo smer. Jeseni pa nas čakajo še volitve predsednika Republike Slovenije ter lokalne volitve, na katerih bomo volili
župana ter občinske ter krajevne svetnike. Pomembnih odločitev je
pred nami torej več kot dovolj. Odločitev, komu zaupati, boste seveda
sprejeli vsak zase, pomembno pa je, da to izrazite tudi z udeležbo na
volitvah.
Želim vam, da preživite mirne in blagoslovljene velikonočne praznike
in naj vam bo vstali Jezus Kristus spodbuda za premagovanje vsakdanjih izzivov.
Dušan Strnad, župan

K o l o fo n

Notranji minister Aleš Hojs o načrtih
za vzpostavitev samostojne policijske
postaje v Ivančni Gorici
Župan Dušan Strnad se je v sklopu delovnega obiska vlade, v sejni sobi Občine Ivančna Gorica srečal z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom. Skupaj z načelnikom Policijske postaje Grosuplje Bojanom Petkom in vodjo OKC Robertom Bajukom
so iskali skupne rešitve za lokacijo nove policijske postaje v Ivančni Gorici.
Župan Dušan Strnad je v uvodu
pozdravil odločitev vlade, da se v
Ivančni Gorici vzpostavi samostojna
Policijska postaja Ivančna Gorica.
Kot je povedal, je občina od samostojnosti skoraj podvojila število
občank in občanov. »Občina se sicer
razprostira na 227 km2 in je s 137
naselij na drugem mestu po številu
naselij v Sloveniji. To terja tudi dodatno skrb naših občank in občanov
na področju varnosti.« Župan se je
v nadaljevanju zahvalil vladi, da je
uvrstila samostojno policijsko postajo v Ivančni Gorici v načrt razvojnih programov.
Tudi minister Hojs se je strinjal s
tem, da je razvoj občine tisti, ki je
botroval odločitvi, da se razbremeni sedanja Policijska postaja Grosuplje in se ustanovi samostojna
policijska postaja v Ivančni Gorici.
»Današnji namen srečanja je pred-

vsem doseči dokončen dogovor o
možnostih za postavitev policijske
postaje na območju Ivančne Gorice.
Sam sem bolj naklonjen k temu, da
se odkupi ustrezno lokacijo na kateri bi ministrstvo gradilo nov objekt,
ki bo sodoben in namenski za potrebe Policije,« je še povedal minister

za notranje zadeve.
V nadaljevanju si je minister Hojs
skupaj s podžupanom Tomažem
Smoletom na terenu ogledal potencialne lokacije policijske postaje
v Ivančni Gorici.
Gašper Stopar

Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 8. maja.
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Še letos izgradnja krožišča v Gabrovčcu in začetek prenove
ceste Zagradec-Ambrus
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Župan Dušan Strnad je v popoldanskem času na delovnem obisku gostil tudi ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca, s katerim sta podpisala
sporazum o sofinanciranju ureditve regionalne ceste Krška vas – Gabrovčec. 1,8 mio vredna naložba zajema tudi izgradnjo krožišča v Gabrovčcu. S tem se bo bistveno izboljšala prometna varnost udeležencev v prometu na tem odseku suhokranjske prometnice.
Župan Dušan Strnad je na srečanju
povedal, da ima ivanška občina na
infrastrukturnem področju velike
potrebe, saj skozi občino poteka
več državnih cestnih povezav. Izpostavil je tudi dobro sodelovanje
v zadnjih letih tako z ministrstvom
kot z Direkcijo RS za infrastrukturo.
Izpostavil je začetek gradnje nadvoza čez železniško progo pri Malem Hudem in sočasno izgradnjo
zahodne obvoznice, ki jo gradi Občina v lastni režiji. »Današnji podpis sporazuma za sofinanciranje

gradnje krožišča v Gabrovčcu je
za nas in naše občane velik korak
naprej. Občina Ivančna Gorica se
v zadnjem desetletju lahko pohvali
s številnimi priznanji kot razvojno
uspešna občina. Mi se trudimo,
da naredimo občino za občanke in
občane čim bolj prijetno in domačo, seveda pa brez pomoči države
ne gre. Tako si želimo tudi v prihodnje,« je zaključil župan Strnad.
Minister Vrtovec je povedal, da
imajo t. i. terenski obiski vlade
učinek, saj se projekti še hitreje

premaknejo naprej. »Delamo z občinami z roko v roki, tvorimo skupne zgodbe in razvijamo slovensko
podeželje. Ena od takšnih občin je
tudi Ivančna Gorica, s katero zelo
dobro sodelujemo. Imamo pa kar
nekaj odprtih večmilijonskih projektov v naslednjem obdobju, kot
so izgradnja nadvoza pri Malem
Hudem ter prenova ceste in izgradnja krožišča v Gabrovčcu.« Infrastrukturni minister je v nadaljevanju naznanil tudi prenovo državne
ceste Zagradec – Ambrus – Žvirče,
ki bo prenovljena še letos. »Omenjeni projekti in zneski naložb, ki
bodo skoraj v celoti realizirani še
letos, pomenijo, da se bo občina
Ivančna Gorica v prihodnje še hitreje razvijala na področju cestne
infrastrukture. Imamo vizijo, da se
razvija tudi slovensko podeželje in
ne samo mestna središča,« je še
dodal Vrtovec.
V nadaljevanju sta z Lilijano Herga,
direktorico Direkcije RS za infrastrukturo, predstavila še nekatere
odprte projekte na področju prenov državnih cest. Omenila sta
prenovo večjih odsekov cest, ki

so potrebni prenove, in sicer na
relaciji Šmartno pri Litiji – Grm –
Radohova vas, Ivančna Gorica –
Radohova vas, Zagradec – Breg pri
Zagradcu – Male Rebrce (do meje
z občino Žužemberk).
Poleg omenjenih prenov je župan Dušan Strnad izpostavil tudi
prepotrebno prenovo preostanka
državnega odseka Ljubljanske ceste z ureditvijo glavnega križišča v
Ivančni Gorici, ki pelje proti Stični,
podjetjema Livar in Akrapovič ter
proti avtocesti. Pogovori so potekali tudi posodobitvi železniške
postaje in umestitvijo drugega
tira do Ivančne Gorice. Po besedah ministra Vrtovca so prenove

v železniško infrastrukturo nujno
potrebne. »Frekvenca vlakov tudi
z dvotirnostjo, ki jo že umeščamo
v prostor od Ljubljane do Ivančne
Gorice, je večja in če želimo železniški potniški promet narediti privlačen, moramo železniško infrastrukturo vseskozi posodabljati,«
je zaključil minister.
Po podpisu sporazuma je sledil še
terenski ogled, kjer si je minister
v družbi župana in njegove ekipe
ter predstavnikov izvajalskih del
ogledal potek izgradnje nadvoza
in zahodne obvoznice na Malem
Hudem.
Gašper Stopar

Obrambni minister Matej Tonin obiskal
gasilski center v Stični
Minister za digitalno
preobrazbo obiskal hišo
kranjske čebele - Apilab
V petek je v sklopu vladnega obiska, ki je potekal v občinah južnega dela osrednjeslovenske regije, našo občino obiskal tudi minister za obrambo Matej Tonin, ki je
gostoval v prostorih PGD Stična. Ob tej priložnosti se je
srečal tudi s predstavniki Gasilske zveze Ivančna Gorica,
Štaba civilne zaščite in Občine Ivančna Gorica.
Ministru Toninu sta najprej delovanje domačega društva predstavila predsednik Rok Oven in poveljnik David Mohorčič. Minister se je seznanil z opremljenostjo
in usposobljenostjo njihove operativne enote, ki deluje
kot Gasilska enota širšega pomena (GEŠP). Minister je
med drugim lahko kar sam preizkusil sodobno orodje
za tehnično reševanje in se celo usedel za volan starega
gasilskega kamiona Steyer. Predsednik Oven je ministra
seznanil tudi z načrti za bodočo širitev gasilskega centra
v Stični.
V drugem delu obiska sta se minister Matej Tonin in
namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito
in reševanje mag. Stanislav Lotrič z gostitelji in ostalimi
gosti udeležila delovnega sestanka. Podžupan Tomaž
Smole je poudaril pomen gasilstva v občini Ivančna Gorica, kar se je izkazalo že ob številnih priložnostih, tudi
ob večjih naravnih nesrečah, kot je bil pred leti žled ali
nedavni požar v starem mestnem jedru Višnje Gore.
Kot je še dodal poveljnik Štaba Civilne zaščite Jože Kozinc, se ob večjih nesrečah gasilcem uspešno priključijo

tudi druge enote, ki delujejo v sestavu sistema zaščite
in reševanja. Predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole pa je predstavil strukturo delovanja
17 prostovoljnih gasilskih društev, ki delujejo v občini
Ivančna Gorica. Kar 280 operativnih gasilcev delujejo
na področju štirih gasilskih sektorjev.
Minister Tonin je pohvalil predstavljene dosežke, zlasti
pa usklajeno delovanje gasilske zveze, civilne zaščite in
Občine Ivančna Gorica. Eden takšnih primerov skupnega sodelovanja je bila po besedah upokojenega brigadirja Marjana Balanta, tudi vaja s pomočjo pripadnikov
Slovenske vojske, ki je pred leti potekala ravno v Stični. Minister Tonin je v nadaljevanju izpostavil številne
ukrepe za izboljšanje položaja gasilstva, zlasti prostovoljnega. Sprejeta sta bila nov zakon o gasilstvu in novela zakona o dohodnini, ki prinaša določene olajšave
za prostovoljne gasilce. Ministrstvo ima tudi načrt za
črpanje evropskih sredstev za investicije v specialna
gasilska vozila in drugo specialno opremo za potrebe
gasilskih društev.
Ob koncu je minister Matej Tonin predsedniku domačega društva izročil posebno zahvalno plaketo, minister
pa je v spomin na obisk Stične prejel izdelke samostanskega podjetja in zbornik, ki so ga stiški gasilci izdali ob
90-letnici društva.
Matej Šteh

Ob obisku Vlade Republike Slovenije v južnem delu Osrednjeslovenske regije je kot prvi iz ministrske ekipe predsednika vlade Janeza Janše obiskal našo občino minister za
digitalno preobrazbo Mark Boris Andrijanič. V Višnji Gori so
ga v Središču inovativnih tehnologij Apilab – Hiša kranjske
čebele sprejeli župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole
in direktorica Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače
Ivančna Gorica Maja Lampret s svojo ekipo.
Ob ogledu interaktivne doživljajske razstave o kranjski čebeli je župan Dušan Strnad povedal, da je ministrstvo za digitalizacijo izjemno pomemben
resor za nadaljnjo prihodnost, v kateri želi biti tudi občina Ivančna Gorica s
svojo Hišo kranjske čebele – Apilab.
V nadaljevanju se je minister seznanil tudi s poslanstvom, ki ga ima v Hiši
kranjske čebele program Apilab, ki ga je predstavil podžupan Tomaž Smole.
Podobno kot nad Hišo kranjske čebele je bil navdušen tudi nad programi
za dvig kompetenc malih in srednjih podjetij, kjer je ena izmed ključnih
vsebin digitalna transformacija. Minister je gostiteljem predlagal še eno
srečanje, na katerem bi se bolj temeljito pogovorili o možnostih vključevanja v projekte digitalnega opismenjevanja in digitalne preobrazbe gospodarstva.
Gašper Stopar
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V Šentvidu pri Stični položen temeljni Občina Ivančna Gorica
kamen za prizidek k otroški bolnišnici prejemnica zlatega certifikata
V okviru vladnega obiska v južnem delu Osrednjeslovenske regije sta predsednik vlade Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar obiskala Bolnišnico za otroke
Šentvid pri Stični. Na delovnem srečanju sta se zaposlenim zahvalila za skrb za najmlajše, ki potrebujejo posebno skrb in skupaj z direktorico bolnišnice Tanjo Smrekar odkrila temeljni kamen za novogradnjo bolnišničnega objekta.
Nov bolnišnični objekt bo skupaj
prinesel 71 bolniških postelj na
3200 kvadratnih metrih. »Današnji temelj vam bo dal pogoje, da
svoje poslanstvo uresničujete še
naprej,« je zaposlenim dejal minister Poklukar. »Na otrocih svet stoji,
zato je prav, da za njih tudi ustrezno
poskrbimo.«
Gre za 5,8 milijona evrov vreden
projekt, ki bo v vrednosti 5,5 milijona evrov financiran z evropskimi
sredstvi. Minister je dejal, da bodo
s tem v bolnišnici omogočili boljšo
obravnavo otrok, dvignila se bo raven zdravstvenih storitev, zaposleni
pa bodo dobili ustrezne delovne
pogoje.
»Z novo bolnišnico za otroke Šentvid pri Stični bodo zagotovljeni pogoji, kakršne ste si želeli v zadnjih
desetletjih, pa je mogoče zmanjkalo
volje, poguma in sredstev. Sedaj vse
to imamo. Vesel sem, da smo naredili ta korak,« je dejal Janša.

Predsednik vlade je ob tem še dejal, da se in se še bo veliko vlagalo
v zdravstvo, po državi se odpira veliko projektov. Vendar, kot je dejal,
ponekod naletijo na nerešena zemljiškoknjižna stanja in stvari, »Ki
si jih človek v pravni državi sploh ne

more predstavljati.« Dodal je, da
tudi to rešujejo.
Odkritja temeljnega kamna se je
udeležil tudi župan Dušan Strnad,
blagoslov pa je opravil šentviški župnik Izidor Grošelj.
Gašper Stopar

V sklopu regijskega obiska vlade
potekali tudi delovni obiski državnih
sekretarjev

ISSO za razvojno odličnost

Župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole in direktorica
Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica Maja Lampret so se 15. marca udeležili zaključne konference Zlati kamen, ki se glasi pod sloganom Odgovoren
razvoj za jutri.

Zlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje
na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih
možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva in vladni predstavniki. Kot primer dobre
prakse je bil sodelujočim na konferenci predstavljen projekt Hiša kranjske
čebele. Novi turistični produkt iz Višnje Gore je predstavil župan Dušan
Strnad.
Na t. i. zlati konferenci je Občina Ivančna Gorica prejela tudi Zlati certifikat
ISSO za leto 2022, za razvojno odličnost in doseganje standarda občine
dobrega življenja.
Gašper Stopar

Državni sekretar Irgolič obiskal Kmetijo Ostanek

V sklopu delovnega obiska vlade v južnem delu Osrednjeslovenske regije so našo
občino poleg predsednika vlade in nekaterih ministrov, obiskali tudi nekateri državni
sekretarji iz posameznih ministrstev.
Državni sekretar Anton Harej se je seznanil
z delovanjem Lokalne Akcijske Skupine LAS
STIK

Državni sekretar Marjan Dolinšek obiskal
vrtec v Šentvidu in Srednjo šolo Josipa
Jurčiča

V okviru vladnega regijskega obiska južnega dela Osrednjeslovenske regije
je občino Ivančna Gorica obiskal tudi državni sekretar na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Aleš Irgolič. Slednji se je srečal
z Damjano Ostanek Heric, mlado prevzemnico, ki se na Kmetiji Ostanek v
Malih in Velikih Pecah ukvarja z zelenjadarstvom. Na kmetiji sta zaposlena
tako Damjana kot njen mož in čeprav so se sprva ukvarjali primarno s pridelavo, je tudi predelava zelenjave danes pomemben del njune dejavnosti. Pridelke prodajata v javne zavode, trgovine in direktno tudi končnemu
potrošniku.

Državni sekretar Valentinčič se je srečal s predstavniki
Tabora slovenskih pevskih zborov

Že dan pred vladnim obiskom je našo občino obiskal
Anton Harej, državni sekretar na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Tema obiska je bila
seznanitev s primeri dobrih praks na področju Lokalne
akcijske skupine Suha krajina, Temenica in Krka - LAS
STIK. Državnega sekretarja je sprejel podžupan Tomaž
Smole, ki je poudaril dobro delovanje LAS STIK, v katero je vključena tudi Občina Ivančna Gorica. To dokazuje
vrsta uspešnih projektov, ki so bili v minulem programskem obdobju sofinancirani v okviru programa »Lokalni razvoj, ki ga spodbuja skupnost«. Podrobneje je
delovanje Lokalne akcijske skupine LAS STIK v imenu
vodilnega partnerja (CIK Trebnje) predstavila Patricija
Pavlič. V nadaljevanju sta podjetnika Robert Slana in
Mitja Poljšak predstavila projekt »Gozdna doživljajska
učna pot s plezalno steno«, ki je bil uspešen pri kandidiranju za sredstva programa Leader/CLLD in je zaživel
v lanskem letu. V pogovoru z državnim sekretarjem je
stekla izmenjava izkušenj in predlogov. Ob zaključku si
je državni sekretar tudi ogledal Park Cukarca, v okviru
katerega poleg gozdne učne poti in plezalne stene deluje tudi kolesarski park in adrenalinski park.

Državni sekretar za področje izobraževanja in športa
Marjan Dolinšek je v času vladnega obiska obiskal enoto Vrtca Čebelica v Šentvidu pri Stični, kjer se je srečal z
ravnateljico Vrtca Ivančna Gorica Branko Kovaček, ravnateljico OŠ Ferda Vesela Angelco Mohorič in županom
Dušanom Strnadom. Pogovor prisotnih je tekel o načrtih države za gradnjo šolskih in predšolskih objektov
v prihodnje. Župan je državnemu sekretarju predstavil
problematiko odklonjenih otrok za vrtčevsko varstvo v
naši občini, obenem pa se zahvalil, da je po dolgih letih
država ponovno zagotovila dodatna sredstva za sofinanciranje investicij v vrtce in šole. Med sofinancirane
projekte na območju naše občine spada tudi izgradnja
8-oddelčnega vrtca v Šentvidu pri Stični, katero si je v
sklopu obiska, državni sekretar Dolinšek tudi ogledal.
Državni sekretar Dolinšek je v naši občini obiskal tudi
Srednjo šolo Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in se srečal
z ravnateljem Milanom Jevnikarjem. Na šoli je v program ekonomski tehnik in gimnazija vključenih 340 dijakinj in dijakov. Po nekaj letnem upadu vpisa v šolo,
je srednja šola ponovno priča večjemu zanimanju za
srednješolska programa v Ivančni Gorici.

Dolgoletna tradicija Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični
je pomembna tudi za povezovanje matične domovine s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Državni sekretar z Urada Vlade za Slovence v zamejstvu
in po svetu dr. Dejan Valentinčič se je zato v sklopu regijskega obiska vlade
srečal s predstavniki organizatorjev Tabora slovenskih pevskih zborov. V OŠ
Ferda Vesela Šentvid pri Stični sta ga sprejela ravnateljica Angelca Mohorič in predsednik KD Tabor slovenskih pevskih zborov Matej Šteh. Obisku
državnega sekretarja so prisostvovali tudi podpredsednik Tabora Franjo
Čuček, podžupanja Martina Hrovat in direktorica Zavoda Prijetno domače
Maja Lampret. Skupna ugotovitev navzočih je bila, da je šentviška pevska
prireditev v desetletjih obstoja spletla tesne prijateljske vezi s slovenskimi
pevskimi zbori, ki delujejo v zamejstvu in drugih državah, zadnja leta zlasti
iz območja nekdanje skupne države. Tako se organizacijski odbor zavzema tudi za nadaljnji obstoj te prireditve. Državni sekretar Valentinčič je
organizatorjem zagotovil podporo pri nadaljnji krepitvi stikov s slovenskimi
zamejskimi in izseljeniškimi skupnostmi.
Gašper Stopar
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28. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica je bila na sporedu 30. marca 2022, na njej pa so se občinski svetniki seznanili s poslovanjem Občine Ivančna Gorica v lanskem letu in poročili nekaterih občinskih javnih zavodov, zvez in skupne občinske uprave 5G.
Zaključni račun proračuna Občine za leto 2021 je pokazal, da je imela Občina v lanskem letu rekordnih 21,7 mio
evrov prihodkov in za 19,1 mio evrov odhodkov. Presežek je bil ustvarjen, ker je tik pred koncem leta Občina
prejela refundirana sredstva države za sofinanciranje gradnje kolesarskih stez v višini 2,5 mio evrov. Kot poudarja
župan Dušan Strnad, je porast prihodkov in posledično tudi odhodkov zlasti posledica boljšega financiranja občin,
za kar se je zavzela tudi aktualna vlada.
TRANSFERNI PRIHODKI IZ EU IN DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Realizacija 2021

Hiša kranjske čebele
Gradnja kolesarskih povezav na območju občine
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije – požarna taksa
Obnova športnega igrišča Muljava
Obnova sanitarij in ureditev ogrevanja za objekt na Jurčičevi domačiji
LAS Projekt - Spoznaj stare poklice in obrti
Spominsko obeležje pri cerkvi sv. Jožefa v Ivančni Gorici
IT oprema vozila urgentnega zdravnika
KS Temenica-prejeta sredstva iz EKO sklada za toplotno črpalko
Projekt Adrion INTERREG – EMOUNDERGROUNDS

2.616.513,90
1.320.000,00
735.530,00
223.984,43
38.675,63
22.916,66
20.755,08
10.100,04
6.014,40
1.734,00
1.993,97
20.096,49

Realizacija večjih proračunskih postavk v letu 2021:
Naziv PP/NRP

Realizacija 2021

Hiša kranjske čebele
Vrtec Ivančna Gorica
Gradnja kolesarskih povezav na območju občine
Modernizacija cest – (2021-2023)
Plače, prispevki In drugi dodatki zaposlenih v občinski upravi
Vzdrževanje lokalnih cest
Vrtci izven občine Iv. Gorica in zasebni vrtci (sofinanciranje cene)
Rekonstrukcija občinske LC Šentvid – Velike Češnjice
Regres prevozov učencev iz kraja bivanja v OŠ in nazaj
Osnovna šola Stična
Prometna ureditev Šolski center Ivančna Gorica
Sofinanciranje bivanja v socialnih zavodih
Javni zavod za kulturo in turizem Prijetno domače
Modernizacija ceste Obolno
Knjižnica Ivančna Gorica – sredstva za plače, prispevke in povračila stroškov
Obnova vodovodnih sistemov – najemnina JKP
Hiša kranjske čebele – odkup objekta na Mestnem trgu 1
Obnova kanalizacijskih sistemov – najemnina JKP
Letno vzdrževanje javnih poti
Skupna občinska uprava 5G
Materialni stroški delovanja občinske uprave
Investicije v gasilske objekte in nakup opreme
Kulturno upravni center Ivančna Gorica
Sanacije in popravila cest
Zimsko vzdrževanje javnih poti
Tekmovalni šport
Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični
Prostorski dokumenti občine
Dejavnost gasilske zveze in gasilskih društev
Obnova športnega igrišča Muljava
Urejanje občinskih zemljišč
Projekt Adrion INTERREG – EMOUNDERGROUNDS

2.437.180,55
2.136.348,91
2.034.235,31
1.110.131,32
936.253,39
584.920,99
579.863,83
409.473,37
395.103,09
382.710,37
330.373,46
324.362,19
248.465,04
248.000,15
245.984,76
215.130,26
203.466,92
189.709,64
179.392,22
176.758,37
161.293,88
160.000,00
145.612,84
142.935,17
142.221,40
141.999,98
130.979,07
130.747,40
130.000,00
120.027,30
118.288,53
114.748,49

Poročilo skupne občinske uprave 5G
za leto 2021 je predstavila vodja Jasmina Selan. Na področju inšpektorata delajo trije inšpektorji, ki imajo
enkrat tedensko v vsaki občini uradne ure. Obravnavali so 272 inšpekcijskih postopkov, 98 jih je bilo prekrškovnih, večinoma nepriklop na
vodovodno in kanalizacijsko omrežje, sledijo posegi v cestno telo,
nadzor nad postavitvijo enostavnih
objektov, nedovoljeno odlaganje
odpadkov v naravo … Zelo aktivno je
bilo tudi sodelovanje s predsedniki
KS, vzdrževalci občinskih cest in drugimi službami.
V medobčinskem redarstvu je zaposlenih 7 redarjev in administratorka,
imajo štiri službena vozila, so stalno
prisotni na terenu, tudi ob koncih
tedna dopoldne in po potrebi ob
prireditvah občinskih uprav. Prav
tako stalno sodelovanje s PP Grosuplje, pri nadzoru obremenitve cest,
javni red in mir, nacionalne preventivne akcije … Skupna služba za civilno zaščito ima enega zaposlenega,
to področje je zaznamovalo sodelovanje z občinami v času epidemije
koronavirusa. Posodabljajo se tudi
načrti zaščite in reševanja.
Okolje in prostor/razvojne naloge in
sredstva EU sta področji, ki ju pokri-

va pet zaposlenih. Veliko pozornosti
je bilo namenjene pripravi strokovnih podlag za črpanje sredstev EU.
Zelo pomembno je, da se pripravljajo projekti na zalogo in se podajo
prijave, ko so objavljeni primerni
razpisi. Prijave na razpise potekajo v
sodelovanju z občinskimi upravami.
Za občine so pripravili tudi prioritetni seznam projektov, ki so opredeljeni tudi v občinskih proračunih.
Redni so tudi sestanki z župani in
predstavniki občinskih uprav.
V razpravi je župan Strnad poudaril,
da so rezultati dobrega sodelovanja
v skupni občinski upravi vidni in se
tudi odražajo po finančni plati, zasluge ima tudi uspešen kader.
Občinski svet se je seznanil tudi s
poročilom o delu Občinske turistične zveze Ivančna Gorica v letu 2021,
ki ga je podal predsednik Stane Kralj
in Poročilom o delu Centra za socialno delo Grosuplje v letu 2021, ki
ga je podala direktorica Barbara Rihter. Poročilo o delu Mestne knjižnice
Grosuplje v letu 2021 pa je podala
direktorica Urška Emeršič, ki se je
po upokojitvi dosedanje direktorice Kekove, prvič v tej vlogi srečala
z Občinskim svetom. Iz poročila je
razvidno, da je knjižnica tudi v času
epidemije poslovala, seveda v skla-

du s prilagoditvami ukrepom in lahko rečemo, da je v socialnem smislu
v tem obdobju odigrala pomembno
vlogo za prebivalstvo občine. V ivanški enoti knjižnice je zaposlenih šest
strokovnih delavcev, poleg glavnih
knjižničnih prostorov ima knjižnica
tudi šest krajevnih izposojevališč,
ki pa v zadnjem obdobju niso več
tako obiskana kot v preteklosti. Lani
je bila ena oseba zaposlena tudi na
projektu Srečava se v knjižnici, sofinanciran v okviru LAS STIK. Občina
Ivančna Gorica je financiranje dejavnosti knjižnice v lanskem letu namenila 334.516,68 evra, kar pomeni
89,8 % vseh prihodkov. Za nakup
novega knjižničnega gradiva je Občina namenila 69.176,22 evra (2.856
enot klasičnega gradiva, 307 elektronskih in 100 zvočnih knjig). Spodbudni so tudi podatki o obiskanosti
in izposoji v knjižnici Ivančna Gorica.
Knjižnica je tudi javni prostor številnih bibliopedagoških in drugih prireditev za otroke, mladino in odrasle.
Skupaj je Knjižnica Ivančna Gorica
v lanskem letu organizirala 78 dogodkov za mladino in 2O za odrasle.
Izjemen poudarek pa knjižnica daje
domoznanski dejavnosti, kar podpirajo tudi občine ustanoviteljice. Poleg izdajanja Zbornika treh občin in

knjig v Domoznanski zbirki je v lanskem Jurčičevem letu knjižnica pripravila
razstavo Pajžbarjev Josip in izdala Jurčičevo prvo Pripovedko o beli kači, v
okviru Domoznanske zbirke pa je izšla knjiga Naš Jurčič. Nov projekt pa je
digitalizacija starih fotografij in razglednic.
Župan Dušan Strnad je v razpravi izpostavil občinska prizadevanja, da bo
knjižnica v prihodnje dobila tudi ustrezne sodoben prostore v okviru Kulturno-upravnega centra Ivančna Gorica.
Občinski svet je sprejel še sklep o določitvi javne infrastrukture na področju
kulture, po katerem se na seznam tovrstne javne infrastrukture dodaja Hiša
kranjske čebele in dvorana na Korinju. Sprejet je bil tudi Akcijski načrt Občine Ivančna Gorica za vključevanje pripadnikov romske skupnosti na območju občine Ivančna Gorica za obdobje od 2021 do 2030, na predlog Komisije
za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja pa so bila potrjena
imenovanja Marjana Balanta, za predstavnika Občine Ivančna Gorica v Svet
Vzgojno-izobraževalnega zavoda Višnja Gora, Irme Lekan, za predstavnico
Občine Ivančna Gorica v Svet Osnovne šole Stična, v komisijo za sprejem
otrok v vrtec pa so bili imenovani Branka Kastelic (predstavnica zaposlenih),
Denis Malnar (predstavnik staršev), Klavdija Kastelic (predstavnica občinske
uprave), Martina Hrovat (predstavnica ustanovitelja vrtca) in Darja Dolničar
(predstavnica pediatrije).
Matej Šteh

Asfalterska dela že v
polnem teku
S pomladjo so zagnale proizvodnjo asfaltne baze in tako
je podjetje Mapri proasfalt d. o. o., ki je pogodbeni izvajalec za asfalterska dela v naši občini začel s prvimi
letošnjimi deli.

V Ivančni Gorici je bila najprej na novo asfaltirana makadamska cesta, ki
povezuje regionalno cesto pod Studencom do naselja v ulicah Pot na Vir
in Pot v Gozd. Cesta je primerno razširjena, urejeno je bilo tudi odvodnjavanje.

Že pred zimo se je začela obnova lokalne ceste na kriško-polževski planoti
med Novo vasjo in hotelom polževo. S pomladjo so se dela nadaljevala.
Kompletna prenova ceste v dolžini enega kilometra z razširitvijo in menjavo spodnjega ustroja, bo zaključena v prihodnjih tednih.

Zaključni asfaltni sloj je dočakala tudi nova cesta Goli vrh-Mandrga v Šentvidu pri Stični, ki je bila obnovljena in razširjena že v lanskem letu. V teh
dneh pa poteka tudi obnova še ene šentviške vpadnice, od regionalne ceste do križišča pri lokalu Salon.
Matej Šteh

6

Občina

številka 3

april 2022

Vseslovenski dan sajenja medovitih
rastlin v Ivančni Gorici v znamenju
Čebelarske ulice

Skupaj z učenci sadili
medovita drevesa in
rastline

V sklopu praznovanja prvega dne sajenja medovitih rastlin, ki ga po vsej Sloveniji
obeležujemo, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, 26. marca, je tega dne v dopoldanskih urah na Sokolski ulici v Ivančni Gorici potekal tematski tržni dan – t. i. ČEBELARSKA ULICA. Pripravili so jo čebelarji Čebelarskih društev Stična in Krka-Zagradec
skupaj z Občino Ivančna Gorica in upravljalcem tržnice.

Projektu Čebelarske zveze Slovenije »Sajenje medovitih
rastlin« se je Občina Ivančna Gorica priključila kot prva
od slovenskih občin. Poleg domačih čebelarjev so se v
marcu projektu pridružila številna društva, javni zavodi,
župnije, krajevne skupnosti ter občanke in občani.

Organizatorji so za obiskovalce pripravili bogat nabor stojnic, katerim
so se pridružile še čebelje, čebelarske in medene vsebine. Zato ni zaman reči, da je ta dan na Sokolski
ulici dišalo po medu, medenih izdelkih in cvetju. Najmlajši so se lahko preizkusili v izdelovanju dišavnih
sivkinih vrečk, semenskih bomb in
spoznavali razvoj čebele ter si ogledali čebelarsko opremo in pripomočke. Z dejavnostmi sta se predstavili čebelarski društvi in njihovi
krožkarji iz osnovnih šol, Čebelarska
zveza Slovenije, na stojnici Zdravstvenega doma Ivančna Gorica pa
so se prisotni seznanili, kako ravnati
v primeru pika čebele. Preizkusili so
se lahko tudi v »čebeljem« kolesu
sreče s praktičnimi nagradami.
Pomembnost čebel za naše življe-

nje in njihovo blagostanje je v govoru prisotnim poudaril župan Dušan
Strnad, ki je v nadaljevanju s predsednikoma čebelarskih društev ČD
Stična Antonom Kastelicem in ČD
Krka-Zagradec Marjanom Volajem,

na ploščadi pred občinsko stavbo,
simbolično zasadil medovito rastlino v spomin na prvi »Dan sajenja
medovitih rastlin«. Naj omenimo,
da se je ivanška občina h projektu
pridružila kot prva slovenska občina.
V Ivančni Gorici pa ni samo dišalo
po čebeljih izdelkih, ampak se je
tudi pelo in plesalo. Za to so poskrbeli najmlajši otroci iz Vrtca Miška iz
Stične, učenci Osnovne šole Stična,
člani čebelarskega krožka Podružnične šole Višnja Gora in ansambel
Foksnerji. Prisluhnili pa so lahko
tudi uprizoritvi kamišibaja na temo
čebel, v izvedbi Mateje Jere Grmek
iz čebelarskega krožka OŠ Zagradec.

Ivankin sejem prinesel v Ivančno
Gorico predpraznično vzdušje
Po dveletnem premoru zaradi koronavirusa je letos na t. i. cvetno soboto v Ivančni
Gorici spet zaživel tradicionalni Ivankin velikonočni sejem. Prav ta sejem je pred trinajstimi leti zasejal zametke ivanške tržnice, ki jo Občina Ivančna Gorica zelo uspešno
organizira od leta 2011 dalje.
Tudi letos je velikonočni sejem poleg
redne ponudbe lokalnih pridelovalcev
in kmetij prinesel še raznoliko praznično ponudbo, ki naznanja prihajajoče
praznike. Šunke, potice, hren, domača
jajca in druge dobrote so nepogrešljive sestavine velikonočnega »žegna«,
kar so na svoji stojnici lepo predstavile članice Društva podeželskih žena
Ivanjščice. Marjetka Meglen je pripravila prikaz izdelave cvetnih butaric in
predstavila njihovo simboliko. Sodobnejše, iz oblancev, je pripravil Toni
Ceglar. Pridih pomladi in praznikov je
bilo moč opaziti tudi na stojnici skupine Papirčkarice, ki delujejo v okviru
Kulturno športnega društva Dob, članice skupine Ustvarjalne Polonice iz
KD Ambrus pa so prikazovale izdelavo
slamnatih kokoši. Na kaj moramo biti

še posebej pozorni pri prehrani v prazničnem času, pa so opozarjale predstavnice Centra za krepitev zdravja iz
ZD Ivančna Gorica.
Ivankin sejem so s svojim prihodom
tudi tokrat obogatili člani Turističnega društva Ivančna Gorica s skupino
Kulčarji. Z ohranjanjem etnološke
dediščine predstavljajo, kako je včasih potekala prodaja na sejmih in tržnicah, vsako leto pa popestrijo svoj
obisk s kakšno zanimivostjo. Nazadnje so pripeljali velika kokošja jajca,
iz katerih so se letos izvalili piščanci.
Članici Ema Grünbacher in Marija Zaman pa sta zaigrali skeč. V programu
so nastopili še otroci Vrtca Sonček iz

Zagradca, Otroška folklorna skupina
Vidovo iz Šentvida pri Stični in Ženski
pevski zbor Harmonija. Za dobro voljo
in pesem je skrbel ansambel Foksnerji.
V imenu Občine Ivančna Gorica je vse
obiskovalce, nastopajoče in ponudnike pozdravil podžupan občine Ivančna
Gorica Tomaž Smole, saj se je župan
Dušan Strnad ravno to dopoldne udeležil podelitve visokega priznanja Čebelarske zveze Slovenije.
Ker je v teh dneh predvolilna kampanja na vrhuncu, so Ivankin sejem obiskali tudi nekateri kandidati na prihajajočih volitvah v državni zbor.
Matej Šteh

V petek, 25. marca, so sajenje v sodelovanju s šolami in čebelarskimi krožki izvajali člani ČD Stična in ČD Krka-Zagradec. V ta namen so na razpisu
Čebelarske zveze Slovenije pridobili sadike medovitih rastlin. Že v dopoldanskem času je sajenje sivke, gorskih javorjev in lip, v sodelovanju z OŠ
Zagradec in Podružnično šolo Ambrus in Podružnično šolo Krka izvedlo Čebelarsko društvo Krka-Zagradec. Sajenju se je pridružil tudi župan Dušan
Strnad, ki je skupaj s predsednikom ČD Krka-Zagradec Marjanom Volajem
in predstavniki šole sodeloval z učenci.
V popoldanskem času je sajenje medovitih rastlin pri učnem čebelnjaku
za Osnovno šolo Stično izvedlo tudi Čebelarsko društvo Stična. Tudi njihovo društvo je na razpisu ČZS pridobilo sadike, ki jih je razdelilo med svoje
čebelarke in čebelarje, da zasadijo na svoje vrtove in okrog čebelnjakov.
Nekaj gorskih javorjev, češenj in malin zasadilo tudi pri njihovem učnem
čebelnjaku in učni poti. Zasajene medovite rastline bodo krasile čebelji
park in dajale pašo čebelam in ostalim opraševalcem.
Simbolično zasaditev so v družbi učencev OŠ Stična in krožkarjev zasadili
predsednik ČD Stična Anton Kastelic, ravnatelj OŠ Stična Marjan Potokar in
župan Dušan Strnad, ki si želi, da projekt sajenja medovitih rastlin postane
tradicionalen. Dogodek so s plesno točko popestrile šolske »čebelice« in
harmonikar.
Gašper Stopar
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Začetek pomladi v hiši
kranjske čebele
Pomlad nas pozdravlja v vsem svojem razcvetu in lepoti in tudi v Hiši kranjske čebele
je živahno kot v panju!
Konec februarja je podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole ob
Hiši, skupaj z direktorjem Pošte Slovenije Tomažem Kokotom in predsednikom Čebelarske zveze Slovenije Boštjanom Nočem zasadil lipo
in se tako poklonil prihajajočemu
Dnevu sajenja medovitih rastlin.
Za nami sta dve uspešni predstavitvi na dveh sejmih. V Celju je potekal dvodnevni sejem ApiSlovenija,
teden dni kasneje Alpe-Adria v Ljubljani, konec marca pa smo svojo
stojnico postavili še na Čebelarski
ulici v Ivančni Gorici. Obiskovalcem
smo predstavljali našo dejavnost in
odgovarjali na številna vprašanja v
zvezi s Hišo kranjske čebele.
Vrata Hiše kranjske čebele so na široko odprta vsem obiskovalce, ki jih
v teh dneh zagotovo ni malo. Tako
smo gostili ministra za digitalno
preobrazbo Marka Borisa Andrija-

niča, ki je pokazal izjemno zanimanje za kranjsko čebelo in aktivnosti,
ki jih v hiši izvajamo.
Da v Hiši kranjske čebele šumi kot
v panju, dokazujejo številni občni
zbori in druženja, ki so potekali v
minulih tednih ter mnoga predavanja. Pri nas pravkar poteka 50urni tečaj za čebelarje začetnike,
ki pridno nabirajo znanje o kranjski
čebeli in delu z njo. Ne manjka pa
predavanj o apiterapiji, medovitih
rastlina, zdravstvenem varstvu čebel in še kaj bi se našlo.
V Hiši kranjske čebele se lahko
oglasite vsak prvi četrtek v mesecu,
med 8. in 10. uro. KO RK Višnja Gora
namreč takrat izvaja meritve krvnega sladkorja in tlaka.
V teh lepih pomladanskih dneh
lepo vabljeni v našo kavarno, kjer
si lahko na prijetno terasi privoščite
medene dobrote in številne osvežil-

Občina

Obiskala nas je ekipa
televizijske oddaje
Dobro jutro

Snemalna ekipa oddaje Dobro jutro iz RTV Slovenija je v torek, 5. aprila,
obiskala občino Ivančna Gorica, natančneje Višnjo Goro.
V treh terenskih javljanjih je bila najprej predstavljena zgodovina Višnje
Gore, ki jo je predstavila predsednica Turističnega društva Višnja Gora Marijeta Lovrič Simoniti. V naslednjem vklopu se je ekipa RTV javila iz Hiše
kranjske čebele – APILAB, obisk iz naše občine pa je bil sklenjen na prelepi
razgledni točki na vrhu Polževega, pri cerkvici sv. Duha. V imenu Turističnega društva Polževo je kriško-polževsko planoto predstavil Jože Ulčar.
Gašper Stopar

ne pijače, med katerimi je novost
medeni napitek. Kavarna je za vsa
odprta vsak dan, me 8. in 20. uro.
Več o ponudbi in dogajanju v Hiši
kranjske čebel najdete na spletni
strani www.hisakranjskecebele.si,
ali pa nas pokličite na 01/ 44 40
410.
Vabljeni!
Ekipa Hiše kranjske čebele

Predstavitev turistične ponudbe
občine Ivančna Gorica na sejmu
Alpe Adria
V marcu se je na ljubljansko
Gospodarsko razstavišče po
premoru ponovno vrnil osrednji turistični sejem v Sloveniji,
sejem Alpe Adria. Na njem se
je predstavljala tudi turistična
ponudba občine Ivančna Gorica. Predstavitev naše ponudbe
so izvajala turistična društva v
okviru Občinske turistične zveze Ivančna Gorica in osebje Zavoda Prijetno domače. Destinacija Ivančna Gorica – Prijetno
domače je letos prvič obiskovalce vabila tudi v Hišo kranjske
čebele Apilab v Višnjo Goro.
Gašper Stopar

Sejemskega dogajanja so se udeležili tudi župan Dušan Strnad, direktorica
Zavoda za kulturo in turizem Prijetno domače Ivančna Gorica Maja Lampret in častni predsednik OTZ Ivančna Gorica Pavel Groznik.

Humanitarna pomoč Ukrajini iz občin
Skupne občinske uprave 5G
Občine Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Škofljica in Ig, ki delujejo tudi pod
Skupno občinsko upravo 5G (SOU 5G), so na predlog župana Škofljice Ivana Jordana,
združile moči in v marcu podpisale dogovor o skupni humanitarni pomoči Ukrajini.
Zgoraj omenjene občine so se kmalu po zaostrovanju
razmer v Ukrajini povezale in dogovorile za izdatno humanitarno pomoč v višini 19.000,00 EUR in sicer vsaka
občina po 4.000,00 EUR, občina Dobrepolje pa v višini
3.000,00 EUR. V podpisanem dogovoru so občine zapisale, da se zaradi vojnih razmer v Republiki Ukrajini
humanitarna pomoč zagotovi v obliki najpotrebnejših
osnovnih potrebščin, kot so zdravila, hrana, obleke …
Pomoč v obliki najpotrebnejših osnovnih potrebščin,
predvsem za matere z otroki, je v Ukrajino dostavil kar
sam župan Škofljice Ivan Jordan. Kot je povedal župan
Dušan Strnad, so občine vključene v SOU 5G ponovno
dokazale in pokazale, kako znajo stopiti skupaj in pomagati sočloveku v najtežjih trenutkih.
Občanke in občani se še vedno lahko odzovejo povabilu
za pomoč v okviru humanitarnih organizacij.
Gašper Stopar
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Občine Ivančna Gorica objavlja
prosto strokovno-tehnično
(pripravniško) delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC VII/1 –
pripravnik (m/ž)
v Oddelku za javne
finance in proračun
(šifra delovnega mesta: J017137)
za določen čas, tj. 8 mesecev
Razpis je objavljen na spletni strani občine na naslovu
www.ivancna-gorica.si.
Rok za prijavo: 28. 4. 2022
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Žalna slovesnost v spomin na častnega občana
dr. Mihaela Glavana
V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je v petek, 18. marca, potekala žalna slovesnost v spomin na nedavno preminulega dr. Mihaela Glavana,
publicista, urednika in častnega občana občine Ivančna Gorica. Žalno sejo sta pripravili Občina Ivančna Gorica in Mestna knjižnica Grosuplje, v
sodelovanju z enoto knjižnice v Ivančni Gorici.
Žalno sejo v živo je omogočilo izboljšanje epidemiološke situacije in
nedavno rahljanje ukrepov. Seji so
prisostvovali župan Dušan Strnad,
podžupan Tomaž Smole, častna občana Jernej Lampret in Marjan Balant, nosilci naziva ambasadorji občine, člani Občinskega sveta Občine
Ivančna Gorica, predstavniki javnih
zavodov, društev člani uredniških
odborov, dolgoletni Glavanovi prijatelji in sodelavci ter njegovi sorodniki.
Župan Dušan Strnad je v nagovoru
povedal, da je bil dr. Mihael Glavan
eden tistih posameznikov v naši
občini, ki so s svojim poklicnim,
znanstveno-raziskovalnim delom
močno presegli lokalne okvirje. »A
ena izmed pomembnih lastnosti dr.
Glavana je bila ta, da nikoli ni pozabil na domače okolje, še več - trdno
je bil prepričan, da naša narodna
identiteta izvira iz lokalnih okvirjev.
Trubar, Jurčič in drugi so črpali iz
svojih korenin. Le tako se je moglo
roditi vse tisto, kar danes poznamo kot slovenski jezik, književnost,
kultura in narodova omika.« V na-

daljevanju je Strnad povedal, da
je nenadno slovo presenetilo prav
vse, ki smo samo kakšen dan pred
tem skupaj z njim praznovali zaključek nadvse uspešnega leta Josipa
Jurčiča, v okviru katerega je bil delež dr. Glavana izjemen in nenadomestljiv. »Lani decembra je prav
na tem mestu, v sejni sobi občine,
v prijetnem vzdušju na pot med
bralce pospremil svojo knjigo Naš
Jurčič in takrat si seveda nihče ni
niti predstavljal, da ga kmalu ne bo
več med nami.« Veličine njegovega
ustvarjanja in raziskovalnega opusa
se je zavedala tudi Občina Ivančna
Gorica, ki mu je leta 2015 podelila
najvišje občinsko priznanje – naziv
častni občan.
»Marsikaj od tistega, kar je na
njegovi delovni mizi ostalo nedokončanega, je sedaj položeno pred
nas kot izziv in velika obveznost, da
nadaljujemo z njegovim delom. Le
tako bomo zares pokazali, da smo
ga cenili in spoštovali,« je zaključil
Strnad in vsem njegovim najbližjim
v imenu vseh občank in občanov
občine Ivančna Gorica izrekel iskre-

no sožalje.
Dr. Mihaela Glavana so v nacionalnem in našem lokalnem okolju zaznamovale knjige, rokopisi, prvotiski ter protestantska literatura in je
sodil med najvidnejše strokovnjake
in poznavalce na področju književnosti in zgodovine slovenske knjige.
V našem, domačem prostoru pa
se je še posebej zapisal kot avtor
in urednik številnih domoznanskih
prispevkov o naših krajih in ljudeh
skozi čas. Kot je povedala nekdanja
direktorica Mestne knjižnice Grosuplje Roža Kek, je gospod Glavan odšel sredi priprav na izid 32. številke
Zbornika občin Grosuplje, Ivančna
Gorica, Dobrepolje, katere glavni pobudnik in urednik je bil. Prav
tako je bil sredi priprav na izid nove
knjige v Domoznanski zbirki treh
občin. »V našem spominu bo ostal
kot ambasador slovenske literature
in kulture v domačem prostoru in
na tujem ter izjemen strokovnjak in
odličen sodelavec. Sam je ob neki
priliki zapisal: Zgodovina človeštva
je zgodovina ljudi, torej zgodovina
življenja in smrti. Za sončno lučjo

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE,
IMENOVANJA IN PRIZNANJA OBČINE IVANČNA GORICA
Številka: 9002-0002/2022-1
Datum: 29. 3. 2022
V skladu s 16. členom Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 91/2015-UPB2) in 19. členom Odloka
o priznanjih in nagradah Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2012-UPB in 21/2016) Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja Občine Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za podelitev priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2022
Občina Ivančna Gorica bo ob občinskem prazniku podeljevala priznanja in nagrade za izjemne uspehe na posameznih področjih družbenega življenja in dela, ki prispevajo k razvoju in ugledu občine, življenja v njej in
njeni podobi.
Priznanja in nagrade občine so:
• Častni občan; naziv Častni občan občine se lahko podeli posamezniku, ki je zaslužen za izjemne trajne
dosežke na posameznem področju človekove ustvarjalnosti, ki pomembno vplivajo na predstavitev občine
doma in po svetu.
• Zlati grb Občine je lahko kot najvišja nagrada občine podeljen za življenjsko delo, večletne dosežke ali
enkratne izjemne uspehe na družbenem ali gospodarskem področju, ki so izrednega pomena za razvoj in
ugled občine.
• Nagrada Josipa Jurčiča, za izjemne enkratne dosežke in pomembnejše trajne uspehe, ki pospešujejo razvoj
posameznih dejavnosti v občini.
• Plaketa Antona Tomšiča, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali h gospodarskemu,
kulturnemu in družbenemu razvoju občine, za posebne zasluge na področju kulturnega, športnega in drugega družbenega razvoja ter za večletno uspešno delo ob njihovih jubilejih.
• Plaketa Miha Kastelica, za delovna prizadevanja in uspehe, ki so pomembno prispevali k ohranjanju naše
kulturne in etnološke dediščine, ki s svojim delovanjem in požrtvovalnostjo opravljajo tudi vzgojno in izobraževalno poslanstvo pri ohranjanju materialnih in duhovnih dobrin naših prednikov.
Priznanja in nagrade bo župan podelil na proslavi za občinski praznik, ki ga občina praznuje 29. maja.
Pobudniki za podelitev nagrad in priznanj občine so lahko organi občine, ter posamezniki in organizacije z
območja občine.
Pobuda za podelitev mora vsebovati:
• podatke o pobudniku;
• podatke o pravni ali fizični osebi, ki naj bi to nagrado prejela;
• podrobno utemeljitev, zakaj naj bi bila ta oseba upravičena do nagrade.
Pobudo izpolnite na obrazcu, s podpisano izjavo kandidata, ki je ob tem razpisu objavljen na spletni strani
občine; obrazec lahko dvignete tudi v sprejemni pisarni občine.
Pisne predloge z obrazložitvijo posredujte, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje do 29. aprila 2022,
do 13. ure, na naslov: Občina Ivančna Gorica, KMVI, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica - s pripisom “nagrade in
priznanja 2022” ali na elektronski naslov: obc.ivancna.gorica@siol.net . Vsi predlogi, ki bodo prispeli po tem
datumu in uri, se ne bodo obravnavali.
O podelitvi priznanj in nagrad bo odločal Občinski svet Občine Ivančna Gorica na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja.
PREDSEDNIK KOMISIJE
Janez Mežan

dneva pride mrak in za mrakom
trda noč. Toda v to noč, v kateri
počiva dr. Mihael Glavan, lahko kadarkoli posvetimo z lučjo njegovih
del, ki jih je zapisal, in svetlih prijateljskih spominov, v katerih se bo še
naprej družil z nami.«
V programu smo lahko prisluhnili
tudi Glavanovim mislim o pomenu
domoznanstva in o našem rojaku
Jurčiču, ki jih je prebral Roman Ro-

zina iz Knjižnice Ivančna Gorica, večer spominov pa je s samospevi ob
spremljavi Žige Jernejčiča obogatil
Žiga Jože Štrus, učenec solopetja
pri prof. Poloni Kopač Trontelj, Glasbene šole Grosuplje. Po nagovorih
so se navzoči vpisali v žalno knjigo
Občine Ivančna Gorica in si ogledali
priložnostno razstavo številnih književnih del dr. Mihaela Glavana.
Gašper Stopar

Občina Ivančna Gorica
prejemnica najvišjega
čebelarskega priznanja
Župan Dušan Strnad je v soboto, 9. aprila 2022, v imenu občanov Ivančne
Gorice, na Čebelarski zvezi Slovenije sprejel odlikovanje Antona Janše I.
stopnje, ki je bilo na predlog predsednika ČZS Boštjana Noča, podeljeno
Občini Ivančna Gorica. Gre za najvišje čebelarsko odlikovanje, ki ga je kot
prva slovenska občina prejela naša občina..

Župan je ob podeljenem priznanju svoje vtise delil na svojem socialnem
omrežju Facebook, kjer je zapisal: »V imenu občank in občanov ter ivanških čebelarjev, sem s ponosom sprejel najvišje priznanje ČZS - odlikovanje
Antona Janše I. stopnje. Hvala Boštjanu Noču za predlog in upravnemu
odboru ČZS za podelitev. Priznanje nas obvezuje«.
V obrazložitvi podelitve je bilo zapisano: »Občina Ivančna Gorica je zelo
aktivna in inovativna pri podpiranju sodobnih projektov na področju čebelarstva. Znamenita stara šola v Višnji Gori je postala poučen labirint, ki
ga je navdihnila kranjska sivka. Hiša kranjske čebele je edinstven projekt,
ki navdušuje obiskovalce in za vsakega se bo našel delček čebeljega doživljaja, ki ga bo odnesel s seboj domov. Središče inovativnih tehnologij
APILAB – Hiša kranjske čebele postaja podjetniški epicenter za lokalno skupnost, Slovenijo in regijo. Je most med kulturno dediščino kranjske sivke in
inovativnim gospodarstvom, prostor novih idej in produktov ter uspešnih
zgodb. Majhna in srednje velika podjetja z uporabo sodobnih tehnologij in
pristopov razvijajo nova znanja in ideje ter oblikujejo napredne rešitve za
svoje poslovanje.«
Podelitev priznanj je Čebelarska zveza Slovenije podelila na svojem 71.
občnem zboru, obenem pa obeležila tudi 20 – letnico otvoritve Čebelarske
centra Slovenije, na Brdu pri Lukovici.
Gašper Stopar
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Redne volitve poslank in poslancev v državni zbor, 24. april 2022
Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu rednih volitev v Državni zbor Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/22) razpisal
redne volitve poslank in poslancev (v nadaljnjem besedilu: poslanci) v Državni zbor Republike Slovenije.
Za dan glasovanja je določena nedelja, 24. april 2022.
1. Volilna pravica
Volitve poslancev v državni zbor ureja Zakon o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06-uradno prečiščeno besedilo, 23/17, 29/21).
Pravico voliti imajo državljani Republike Slovenije, ki bodo na dan glasovanja 24. aprila 2022 že dopolnili osemnajst let starosti. Ne glede na prejšnji stavek pa pravice glasovanja nimajo
državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili osemnajst let starosti, pa je sodišče ob njihovi postavitvi pod skrbništvo odločilo, da niso sposobni razumeti pomena, namena in učinkov glasovanja. Imajo pa pravico glasovati osebe, ki jim je bila pred 9. avgustom 2006 zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti, s pravnomočno sodno odločbo popolnoma
odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njihovo polnoletnost, če sodišče po 9. avgustu 2006 ni posebej odločilo o odvzemu pravice
voliti in biti voljen.
2. Način uresničevanja volilne pravice
Na volitvah se glasuje
- na voliščih, ki jih je določila Okrajna volilna komisija Ivančna Gorica v Sklepu o določitvi volišč in njihovih območij; volivec uresničuje volilno pravico na volišču, na katerem je vpisan
v volilni imenik, v nedeljo, 24. aprila 2022, od 7.00 do 19.00; volivci naj imajo s seboj osebni dokument in obvestilo volivcu, ki ga bodo prejeli na dom;
in v posebnih primerih, ki jih določa zakon:
- po pošti v Republiki Sloveniji lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo okrajni volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja (zadnji dan za vložitev obvestila je sreda, 13. april 2022); na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to
sporočijo okrajni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida; invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo državni volilni komisiji
in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida, prvo sporočilo o stalnem glasovanju po pošti mora invalid posredovati v roku najkasneje deset dni pred dnem
glasovanja (sreda, 13. april 2022), obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica; volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oziroma so nepredvideno
sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali pa v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali so prejeli odločbo o invalidnosti po 13. aprilu 2022, lahko glasujejo po pošti, če to
sporočijo okrajni volilni komisiji do ponedeljka, 18. aprila 2022, in o tem priložijo ustrezno dokazilo (npr. potrdilo ali odločbo); po pošti lahko glasujejo tudi volivci, ki jim je odrejena
izolacija zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19), s priloženim ustreznim dokazilom; vlogo za glasovanje po pošti lahko volivec odda tudi preko portala e-uprava;
- na predčasnem glasovanju na posebnem volišču, ki bo v Kulturnem domu Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, Sokolska ulica 4, v torek, 19. aprila 2022, v sredo, 20. aprila 2022 in v
četrtek, 21. aprila 2022, med 7.00 in 19.00, lahko glasujejo volivci, ki so vpisani v volilni imenik za območje okraja; predhodna prijava ni potrebna, volivci naj imajo s seboj osebni
dokument in obvestilo volivcu, ki ga bodo prejeli na dom;
- na domu, na dan glasovanja 24. aprila 2022, lahko glasujejo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, in bodo najkasneje
do srede, 20. aprila 2022, sporočili Okrajni volilni komisiji Ivančna Gorica, da želijo glasovati na tak način; obvestilu je treba priložiti ustrezno zdravniško potrdilo; vlogo za glasovanje
na domu lahko volivec odda tudi preko portala e-uprava;
- na volišču, določenem za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (OMNIA), volišče bo v Kulturnem domu Ivančna Gorica, Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 4, na dan glasovanja 24. aprila 2022, med 7.00 in 19.00; na tem volišču lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča; če želi volivec
glasovati na tak način, mora do srede, 20. aprila 2022, to pisno sporočiti Okrajni volilni komisiji, kjer ima volivec prijavljeno stalno prebivališče (naslovi Okrajnih volilnih komisij so na
voljo na spletni strani Državne volilne komisije); vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (OMNIA) lahko volivec odda tudi preko portala e-uprava;
- volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti Državni volilni
komisiji najkasneje do srede, 20. aprila 2022; vlogo za takšen način glasovanja lahko volivec odda tudi preko portala e-uprava;
- volivci s stalnim naslovom v tujini in volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, lahko najkasneje do 24. marca 2022 Državni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati na
diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, na katerem bo na dan glasovanja odprto volišče (sklep o določitvi volišč na DKP je objavljen na spletni strani
Državne volilne komisije); volivci, ki bodo na dan glasovanja v tujini, ker tam začasno prebivajo, lahko najkasneje do 24. marca 2022 Državni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati
po pošti iz tujine; vlogo za glasovanje po pošti iz tujine ali za glasovanje na DKP v tujini lahko volivec odda tudi preko portala e-uprava.
Ob obisku volišča bo treba spoštovati vse ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19), ki bodo veljavni na dan 24. aprila 2022.
3. Volilni organi
Volitve poslancev v državni zbor vodijo in izvajajo volilni organi, imenovani po Zakonu o volitvah v državni zbor, in sicer Državna volilna komisija, volilne komisije volilnih enot in okrajne
volilne komisije. Glasovanje na voliščih in ugotavljanje izida glasovanja na voliščih vodijo volilni odbori.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE IVANČNA GORICA
4. VOLILNA ENOTA, 4. VOLILNI OKRAJ
Sedež: Taborska cesta 1, 1290 Grosuplje
Telefonski številki: 01/ 781 09 42, 01/ 781 09 47
Elektronski naslov:
ovk.4004ivancnagorica@dvk-rs.si
predsednica: ELIZABETA ŽGAJNAR
namestnica predsednice: ANDREJKA MIŠE GLAVIČ
članica: MILENA STRNAD
namestnica članice: SONJA MARAVIČ
član: ALEŠ TOMAŽIN
namestnik člana: BRANKO ĐUKIĆ
članica: KATJUŠA LAZNIK
namestnik članice: ŽIGA ERČULJ
tajnica: MATEJA STARC
namestnica tajnice: MOJCA STRLE
namestnica tajnice: MARUŠKA SEVER

Mateja Starc, l. r.
tajnica Okrajne volilne komisije
Ivančna Gorica

10 Stranke
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4. VOLILNA ENOTA - Ljubljana Bežigrad
4. VOLILNI OKRAJ - Ivančna Gorica

LISTA

KANDIDAT/KA

1. NAŠA PRIHODNOST IN DOBRA DRŽAVA

Jože Zupančič

2. NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

Julija Humar

3. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE

Sofija Maša Božič

4. NESTRANKARSKA LJUDSKA LISTA GIBANJA ZDRAVA DRUŽBA

Darko Brezovar

5. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA - SNS

Franc Mišič

6. Lista Borisa Popoviča - Digitalizirajmo Slovenijo

Urh Erjavec

7. Državljansko gibanje Resni.ca

Boris Žerovc

8. GIBANJE SVOBODA

Rok Bulc

9. LISTA MARJANA ŠARCA - LMŠ

Sašo Pajk

10. DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Mojca Rus Gačnik

11. NAŠA DEŽELA stranka dr. ALEKSANDRE PIVEC

France Omahen

12. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

Janez (Ivan) Janša

13. POVEŽIMO SLOVENIJO (KONKRETNO, ZELENI, SLS, NLS, NS)

dr. Nina Strah

14. SOCIALNI DEMOKRATI - SD

mag. Mojca Cvetek

15. ZA LJUDSTVO SLOVENIJE - ZLS

Boštjan Krajnc

16. STRANKA ALENKE BRATUŠEK

Marinka Levičar

17. DOMOVINSKA LIGA - DOM

Robert Ribič

18. LEVICA

Luka Pirnat

19. VESNA - zelena stranka

Barbara Šimenc

Predvolilni oglasi so objavljeni po abecednem vrstnem redu imen strank oziroma list kandidatov.

april 2022
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Rok
Bulc
Kandidat
Gibanja Svoboda

11
Naročnik: Gibanje Svoboda, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana, gibanjesvoboda.si

Zaslužimo si
politike, na katere bomo
lahko tako ponosni kot
na naše športnike.

Gospodarstvo

8
OGLASNO SPOROČILO

France Omahen
Od kod sem: Velika Dobrava, Višnja Gora in Ivančna Gorica so kraji, ki so me zaznamovali
od mojih prvih korakov pa do danes.
Moje kompetence: Podeželje in kmetijstvo, že od rojstva živim na kmetiji, na kateri že 20 let
pridobivam izkušnje z delom na njej in njenim vodenjem. Sem tudi mladi prevzemnik kmetije.
Zakaj kandidiram za poslanca DZ: Želim prenesti izkušnje z vasi v mesto in nenehno opozarjam
na pomemben del samooskrbe. Želim pripomoči k ohranitvi kmetijskih zemljišč in njihovi
razširitvi. Delo, motivacijo, znanje in izkušnje želim prenesti v DZ. V dobi digitalizacije ne smemo
pozabiti na prav tako pomembno digitalizacijo kmetijstva.
HVALA za vaš glas in zaupanje!
France Omahen, inž. kmet.

Naročnik oglasa je stranka Naša dežela dr. Aleksandre Pivec.
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10 razlogov, zakaj voliti NSi
1. Verjamemo v človekovo dostojanstvo,
svobodo, pravičnost in varnost.
2. Smo zmerni, delavni, vztrajni in zvesti.
3. Smo ekipa polna svežine in političnih izkušenj.

številka 3
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4. Imamo najbolj dodelan program.
5. Verjamemo v družino, lokalno skupnost in v svoj narod.
6. Smo zagotovilo za stabilno, učinkovito in napredno vlado.
7. Držimo svoje obljube.
8. Smo varuhi tradicionalnih vrednot.
9. Vrednote, o katerih govorimo, tudi živimo.
10. Smo zmerna desna sredina, ki jo Slovenija potrebuje.

Hvala vam za vašo podporo in
skupaj odločno naprej za naše kraje!

Si
STOJNICA N

. APRIL
SOBOTA, 16 NE
DOPOLD

Julija
Humar

Naročnik: NSi

V CENTRU
ORICE
IVANČNE G

Lepo
vabljeni!

Začnimo danes za lepši jutri
V poplavi volilnih obljub in soočenj je že kar
težko izstopati. Bolj kot razmišljam, na
kakšen način naj dobim Vaše zaupanje, manj
imam idej. Zato sem se odločila, da bo moja
kampanja enostavna in preprosta. Sem Nina
in prihajam iz majhne vasice Podbukovje.
Odraščala sem obkrožena z najrazličnejšimi
živalmi, saj ljubezen do njih in kmetovanja
prehaja iz roda v rod. Stari ata je predal
očetu in oče predaja naprej. Jaz sem ubrala
malo drugačno pot. Odločila sem se naravo
raziskovati v vsej njeni lepoti.
Ko gledamo svet skozi otroške oči, je vse
popolno Potem pa vstopimo v svet odraslih.
Svet, kjer je enostavno nenadoma zapleteno
in kjer je vedno prostor za izboljšave. Pride
čas, ko enostavno vemo, da ne moremo biti
zgolj nemi opazovalec. Da gre za naš dom in
za našo domovino in da je skrajni čas, da
premostimo prepade. Pri vsem tem, pa je
veliko odgovornosti tudi na nas mladih, da
pričnemo s spremembami, ki si jih želimo in
jih nujno potrebujemo.
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Glavne stvari, ki si jih bom prizadevala
spremeniti, so:
Slovenski pridelovalci in predelovalci
morajo postati konkurenca tujim in ne
obratno.
Vsaka občina bi morala imeti pokrito
tržnico, po možnosti brez najemnin, ki bi bila
odprta vsak dan.
Obvezno je potrebno zaščititi pitne
vodne vire, ki se zaradi nesmotrnega
človeškega delovanja prenaglo zmanjšujejo.
Socialna pomoč mora dobiti strožje
kriterije, ki bi jih dosegli resnično bolni in
nezmožni za delo. Višina minimalne plače se
mora dvigniti na vsaj 1300 € neto.
Redno zaposleni straši morajo imeti
prioriteto pri javnih storitvah varstva otrok.
Omejiti
je
potrebno
cene
nepremičnin in jih narediti bolj dostopne za
mlade družine.
Temeljita
preureditev
javnega
zdravstva je nujna.
Omogočiti je potrebno dostojno
življenje upokojencev.
Začnimo sedaj, ker je preventiva VEDNO
boljša od kurative. Samo eno domovino
imamo in na nas je, kakšno bomo prepustili
zanamcem.

Zato vas vabim, da se
24.04.2022 udeležite volitev,
obkrožite številko 13 – Povežimo
Slovenijo in mi zaupate svoj glas,
da bomo skupaj soustvarjali
prihodnost.
Nina Strah, kandidatka za poslanko v
volilnem okraju Ivančna Gorica

Naročnik oglasa: Konkretno, Beethovnova 2, 1000 Ljubljana

april 2022

ZA VARNO, PRIJAZNO IN ZELENO PRIHODNOST
SLOVENIJE IN IVANČNE GORICE
Drage soobčanke in
dragi soobčani.
Smo v času, ko bomo morali kot družba zavzeti
pomembna stališča, od katerih je odvisna
prihodnost vseh nas. Ker želim pozitivne
spremembe, sem se odločila kandidirati v našem
volilnem okraju, tukaj, kjer tudi živim, v Ivančni
Gorici.
Sem proaktivna oseba, ki verjame, da lahko
povrnemo vrednote, spoštovanje in enotnost ter
zaupanje v državo, njene voditelje in institucije.
Moj dolgoročni cilj je, da kot poslanka iz Ivančne
Gorice prispevam k oblikovanju družbenoekonomskega okolja, ki si ga danes želim za vse
nas čez 20 let. Slovenija mora postati država,
na katero bomo ponosni in v kateri bodo naši
otroci in vnuki z veseljem živeli, se razvijali in
ustvarjali.

ZAKAJ NAMENITI GLAS MENI IN SD?
■ Ker sem mati in se zavzemam za izgradnjo
prometne infrastrukture za varne šolske poti
v občini, povečanje števila oddelkov v srednji
šoli ter reformiran in enovit šolski sistem.
■ Ker sem naravovarstveno ozaveščena in se
zavzemam za trajnostno in samooskrbno
kmetijstvo ter zaščito in gospodarno
rabo naravnih virov in bogastev. Svoj glas
dam spodbujanju ekološkega kmetijstva in
živinoreje, ohranjanju kmetijskih površin,
pomoč prevzemnikom kmetij ter spodbujanju
oživitve zapuščenih kmetij in kmetijskih
površin.

Kmetijstvo

številka 3

■ Ker sem rekreativna športnica in se zavzemam
za izgradnjo športne infrastrukture za
profesionalne in rekreativne športne
aktivnosti ter gradnjo športno-turistične
infrastrukture.
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MAG.

MOJCA
CVETEK

■ Ker sem poslovna ženska in se bom zavzemala
za povezovanje podjetnikov in kmetov ter
finančne spodbude za gospodarstvo in
kmetijstvo ter širjenje turistične ponudbe
občine in njene promocije.
■ Ker smo se Socialni demokrati zavezali za
vzpostavitev učinkovitega sistem javnega
zdravstva z ukinitvijo prispevkov za dodatno
zdravstveno zavarovanje preko zavarovalnic
ter ukinitev prehajanja zdravnikov iz javnega v
zasebni sektor.
■ Ker se zavzemam za dvig minimalne plače in
pokojnine na raven, ki bo omogočala dostojno
življenje. Zavzemam se za izgradnjo doma za
starejše in invalide ali varovanih stanovanj in
oblikovanje medgeneracijskih skupnosti, ki
bodo omogočale aktivno starost.
■ Spodbujam gradnjo stanovanjskih enot za
reševanje stanovanjske problematike mladih
družin.
Pozivam vas, da se udeležite volitev in vaš glas
namenite za boljšo in varnejšo prihodnost.
Skupaj bomo postavili Slovenijo na
demokratično pot, ki vodi v blaginjo za vse.

Naročnik: SD, Levstikova ul. 15, 1000 Ljubljana

Sem diplomirana ekonomistka in
magistra mednarodnih odnosov univerze
v Veliki Britaniji. Izkušnje imam iz
gospodarstva, predvsem iz mednarodnih
korporacij in nevladnega sektorja (delo
z otroci iz socialno šibkejšega okolja,
delo v sirotišnici v Keniji, razvojna
politika Evropa-Afrika). Hkrati sem se kot
podjetnica v družinskem podjetju srečala
z marsikaterim izzivom in oviro.

Veliki problemi zahtevajo
velike rešitve.
Preberi najboljši načrt
za prihodnost!

14 Gospodarstvo
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Odvoz odpadne
Izmenjava rabljenih oblek ni več stvar električne in elektronske
socialno ogroženih, ampak predvsem opreme (OEEO) iz
tistih, ki se zavedajo pomena
gospodinjstev v občini
varovanja okolja
Ivančna Gorica
Klasjev okoljski kotiček

V življenju se srečujemo s številnimi nevšečnostmi, ki jih prinašajo podnebne spremembe, ki so posledica našega
nepremišljenega ravnanja. K sreči pa se krepi tudi zavest ljudi o tem, da je potrebno nekaj storiti, da ne bodo te
nevšečnosti čez čas prehude. Tudi v naši občini je vse več ljudi, dogodkov in dejavnosti, ki nas navajajo na drugačno, okolju bolj prijazno ravnanje.
Ena od takih je tudi podjetje oz. trgovina Sarina omara, ki ima svoje prostore v središču Ivančne Gorice, ob sami
občinski stavbi tam, kjer je bil včasih Študentski servis.
Ob 1. rojstnem dnevu, ki ga bo trgovina Sarina omara praznovala ob dnevu Zemlje, 22. 4., podarja našim najmlajšim poseben dogodek »Polepšaj svojo majico«. Gre za otroško ustvarjalno delavnico z umetnico Damijano
Bijek, kjer bodo otroci lahko svoje rabljene majice porisali s svojimi umetninami in jih na tak način polepšali ter z
veseljem nosili še naprej. Dogodek se bo odvijal na 2. slovenski dan v rabljenih oblačilih, v soboto, 23. 4., od 9.
do 12. ure, na dvorišču pred trgovino. Otrok naj prinese s seboj svojo rabljeno majico.
V sodelovanju s Knjižnico Grosuplje, Enoto Ivančna Gorica pa bodo v Sarini omari 23. 4. 2022, ki je hkrati tudi
svetovni dan knjige, postavili čisto pravo Knjigobežnico. Že sedaj je v okviru Sarine omare deloval t. i. Knjigokrog.
Stranke trgovine so prinesle knjige, ki so krožile, sedaj pa Sarina omara uradno prihaja na zemljevid Knjigobežnic.
K dogodku so vabljeni tudi otroci vrtca Ivančna Gorica in Hiše otrok Ivančna Gorica.
Izmenjava oblek, obutve, knjig in ostalih rabljenih stvari je postala zelo aktualna, saj od nas tako zahteva okolje,
ki je že preko mere onesnaženo. S tako izmenjavo prispevamo več k varovanju okolja kot si lahko zamišljamo.
Kupovanje rabljenih oblačil postaja okoljski in tudi modni trend. Žal Slovenci kupimo manj kot odstotek rabljenih
oblačil, le 0,12 odstotka pa si jih izposodimo ali menjamo. Lanski konec aprila smo obeležili prvi slovenski dan v
rabljenih oblačilih. Namen tega dneva je, da svoj planet obremenimo z manj kemikalijami, odpadki in mikroplastiko. Društvo Ekologi brez meja z društvom Focus in Pravično trgovino 3MUHE Slovenija so skupaj naredili nekaj
raziskav na to temo in nam posredujejo sledeče zanimive podatke:
• v naših omarah (v Sloveniji) je kar tretjina oblek, ki jih nikoli ne oblečemo.
• v Sloveniji smo leta 2019 zavrgli 25.079 ton oblačil oziroma 12,3 kilograma na prebivalca. Evropsko povprečje
znaša 11 kilogramov na prebivalca. V anketi je sodelovalo več kot 1300 posameznikov, ki so kot glavni razlog
navedli neuporabnost oblačila oziroma njegovo poškodbo.
• razlog, da se oblačila hitreje kot v preteklosti sperejo, strgajo ali spremenijo obliko, je v slabi kakovosti materialov oblačil, predvsem iz trgovin s hitro modo. Največ jih uvozimo iz Nemčije, Avstrije in Italije, med
neevropskimi državami pa neposredno največ iz Kitajske in Bangladeša.
• leta 2019 je bilo tudi v Sloveniji proizvedenih skoraj 24 milijonov kosov oblačil.
• povprečna cena na kilogram uvoženih oblačil je 25 evrov, izvoženih pa 45 evrov, kar kaže, da izvažamo kakovostnejša, uvažamo pa nizkokakovostna oblačila.
• svetovna tekstilna industrija vsako leto proizvede približno 150 milijard kosov oblačil, iz katerih ustvarimo 93
milijonov ton odpadkov. V zadnjih dveh desetletjih se je naša potrošnja oblačil povečala štirikrat. Če bi podaljšali življenjsko dobo oblačilom za samo tri mesece, bi naš ogljični, vodni in odpadkovni odtis zmanjšali
za pet do deset odstotkov.
• globalno recikliramo manj kot en odstotek tekstila. Zato tekstil kot odpadek postaja vse večji svetovni problem. Nositi rabljeno oblačilo danes ni več tabu, kot je bilo nekoč. Še desetletje nazaj je veljalo, da so rabljena oblačila le za tiste, ki si ne morejo privoščiti novih. A to je zdaj postalo trend. Zanimivo je, da menjave
otroških oblačil nikoli niso bile težava. Pri odraslih pa so v preteklosti dobile slabšalni prizvok. A k sreči tabuji
padajo tudi med njimi.
• ste vedeli, da za nastanek ene bombažne majice v vaši garderobni omari, ki je morda sploh ne oblečete več,
porabijo kar 2700 litrov vode
samo v procesu njenega nastanV soboto, 23. aprila 2022 od 9:00 do 12:00
ka? Tekstilna industrija je postala
druga največja onesnaževalka
okolja. Raziskovalci opozarjajo
na številne težave, ki jih povzroča hitra moda. Problem lahko
pričnemo reševati že, ko stojimo
pred vrati svoje omare, – ta namreč pogosto poka po šivih od
oblačil, ki jih le redko oblečemo.
Kupujmo manj in bolj preudarno.
• Za pridelavo kilograma bombaža
potrebujemo 20.000 litrov vode,
kar predstavlja težo ene majice
in kavbojk. Ena majica 'popije'
2700 litrov vode samo v času
svojega nastanka. Veliko pa je
porabi (poleg energije) tudi za
vzdrževanje. Pri pridelavi bombaža se uporabljajo zdravju škoPRINESI SVOJO MAJICO
dljivi pesticidi in umetna gnojila.
Ta vplivajo tudi na kakovost tal
POLEPŠAJ SVOJO MAJICO Z UNIKATNIM MOTIVOM
in vode v širši okolici, imajo pa
tudi dokazano škodljive poslediPONOSNO ŠE DOLGO NOSI SVOJO POLEPŠANO MAJICO
ce na zdravje ljudi, tako delavcev
na plantažah kot tudi okoliških
prebivalcev. Kakovost tal upada
in zaradi tega se plantaže selijo
na nova območja, za sabo pa puščajo opustošenje, ob letošnjem
svetovnem dnevu rabljenih oblačil opozarjajo Ekologi brez meja.
Sokolska ulica 12, 1295 Ivančna Gorica
Simon Bregar

POLEPŠAJ SVOJO MAJICO
Trajnostna trgovina
Sarina omara
ob 1. rojstnem dnevu vabi na
družinski ustvarjalni dogodek
z umetnico Damijano Bijek

Javno komunalno podjetje Grosuplje skupaj s podjetjem
ZEOS d. o. o., organizirata odvoz odpadne električne in
elektronske opreme iz gospodinjstev v občini Ivančna
Gorica, ki bo v soboto dne 23. 4. 2022.
Odvoz se bo izvajal po naslednjem vrstnem redu:
Datum

SKUPINA ZBIRNO MESTO

23. 4. 2022 I.

SOBRAČE – pri gasilskem
domu

7.30 – 7.45

TEMENICA – pri trgovini

8.00 – 8.30

ŠENTPAVEL NA DOLENJSKEM
– pri trgovini Agrograd

II.

ČAS POSTANKA

8.45 – 9.00

PETRUŠNJA VAS – pri ekološkem otoku

9.15 – 9.30

ŠENTVID PRI STIČNI – pri gasilskem domu

9.45 – 10.15

RADOHOVA VAS – na železniški postaji

10.30 – 10.45

DOB – na avtobusni postaji

11.00 – 11.30

HRASTOV DOL – sredi naselja

11.45 – 12.00

MLEŠČEVO – pri ekološkem
otoku

12,15 – 12.30

METNAJ – pri gasilskem domu

12.45 – 13.15

STIČNA – na glavni avtobusni
postaji

13.30 – 14.00

AMBRUS – pred Kmetijsko
zadrugo

7.30 – 8.00

ZAGRADEC – pri šoli

8.30 – 9.00

VELIKE LESE – pri cestni bazi

9.15 – 9.45

KRKA -parkirišče Rebolj

10.00 – 10.30

MULJAVA – pred družbenim
domom

10.45 – 11.00

IVANČNA GORICA – pri stanovanjskih blokih ob Ljubljanski
cesti

11.15 – 11.45

MALO HUDO – pri gasilskem
domu

12.00 – 12.15

VRH NAD VIŠNJO GORO – pri
gasilskem domu

12.30 – 13.00

VIŠNJA GORA – na železniški
postaji

13.15 – 13.45

KRIŠKA VAS – pri gasilskem
domu

14.00 – 14.15

Med odpadno električno in elektronsko opremo sodijo:
1. Veliki gospodinjski aparati: pomivalni stroji, pralni stroji, štedilniki na
elektriko ipd.
2. Hladilniki, zamrzovalne omare, klime ipd.
3. Monitorji, televizorji.
4. Mali aparati: sesalniki, likalniki, mlinčki za kavo, naprave za striženje
las, osebni računalniki z vso opremo (miška, tipkovnica, procesor, tiskalnik,…), telefoni, radijski sprejemniki ipd.
5. Plinske sijalke: varčne žarnice ipd.
Vso odpadno električno in elektronsko opremo je potrebno na dan odvoza
ob določenem času pripeljati do zbirnega mesta in naložiti na tovornjak.
Prevzem te opreme bo brezplačen. Občane pozivamo, da na prevzemno
mesto prinesejo le odpadno električno in elektronsko opremo, saj drugih
odpadkov ne bomo sprejemali.
JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE
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Podjetniški kotiček z Območno
obrtno – podjetniško zbornico
Grosuplje
PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE
(na www.ooz-grosuplje.si preverite pogoje
subvencionirane udeležbe):

Drzne tatvine v vaših
domovih

-

Spletna računalniška delavnica »GOOGLE ORODJA«, v
četrtek, 21. 4. 2022, ob 10.00. Udeležba na seminarju
je za upravičena podjetja brezplačna, je pa potrebna
predhodna prijava, najkasneje do 15. 4. 2022.

-

Spletna strokovna delavnica »POSTOPEK ZAPOSLITVE –
PRAVNE PODLAGE IN PRAKTIČNA IZVEDBA«, v četrtek,
26. 5. 2022, ob 10.00, v Domu obrtnikov v Grosupljem.
Udeležba na seminarju je za upravičena podjetja brezplačna, je pa potrebna predhodna prijava, najkasneje do 20. 5. 2022. Predavateljica: Nina Ličar, univ. dipl.
pravnica, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije. Postopki do sklenitve delovnega razmerja:

-

postopki v zvezi z iskanjem novega delavca (javna objava prostih delovnih mest in napotki za sestavo oglasa, Izjeme od obveznosti objave);

-

postopki izbire novega delavca (kaj sme in česa ne sme delodajalec, kaj sme/mora in česa ne sme kandidat,
zaposlitveni razgovor, preizkus znanja in usposobljenosti);

-

postopek sklenitve pogodbe o zaposlitvi (obveznosti delodajalca pred in ob sklenitvi, pisnost pogodbe o
zaposlitvi, prijava v socialna zavarovanja).

SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI (ZDOH-2Z). V Uradnem listu RS št. 39/2022 z dne 21. 3. 2022 je objavljena novela Zakona o dohodnini. Novela zakona prinaša postopen dvig splošne olajšave, razbremenitev
dohodkov iz kapitala, spremembe pri izplačilu dela plače za poslovno uspešnost in boniteti za osebno vozilo
na električni pogon, hkrati pa se v zakon prenašajo tudi spremembe pri olajšavah za samostojne podjetnike.
Več informacij najdete na www.svetovanje.si.
ZA GRADBENIKE. ROK ZA VPIS V IMENIK VODIJ DEL: 31. 5. 2022. Zaradi pomembnosti in kratkih rokov še vedno opozarjamo vsa podjetja, ki imate izdana obrtna dovoljenja s področja gradbeništva, da lahko samo še do
31. 5. 2021 v Imenik vodij del (IVD) na OZS vpišete svojega nosilca obrtnega dovoljenja. Po tem datumu vpis v
IVD kot nosilec dejavnosti, kar je daleč najbolj enostavna rešitev, ne bo več možen, zato predlagamo, da se o
tem čim prej pozanimate na OOZ Grosuplje.
DELOVANJE OOZ GROSUPLJE: Vsem svojim članom in strankam predlagamo, da obisk pisarne OOZ Grosuplje
zaradi preventivnih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID- 19 opravijo ob predhodnem dogovoru.
Vsa komunikacija poteka preko elektronske pošte ooz.grosuplje@ozs.si in preko telefona 01 786 51 30. Na
OOZ Grosuplje, skupaj z OZS, ves čas epidemije spremljamo aktualne razmere v gospodarstvu. Vse pomembne
informacije ažurno objavljamo na spletni strani OZS, www.ozs.si, pod zavihkom KORONAVIRUS.
Janez Bajt, univ. dipl. oec., sekretar OOZ Grosuplje

Policisti pogosto obravnavamo drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih storilci izvršujejo na zelo prefinjen in
pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere,
da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili
okradeni. Ker so ljudje, običajno gre za starejše občane,
še vedno premalo previdni ali pozorni do neznancev, ki
pridejo na njihove domove in jih ogovorijo, ne bo odveč
nekaj opozoril v nadaljevanju.
Policisti se ob prijavah takšnih dejanj srečujemo s težavo, da oškodovanci
šele čez čas, na primer več ur, ugotovijo, da so bili okradeni. Prav tako ne
znajo dobro opisati storilcev, saj so ti z žrtvijo vzpostavili prijazen odnos in
zaupanje. Poleg tega oškodovanci, dokler ne opazijo, da so bili okradeni,
v večini primerov že »pospravijo« prostor, kjer so delovali storilci, s čimer
spremenijo kraj dejanja in uničijo morebitne sledi.
Občanom svetujemo, naj imajo svoje nenapovedane »obiskovalce« ves
čas pod nadzorom in naj jih brez potrebe ne vabijo v stanovanjske prostore. Ob odhodu od doma, četudi »stopijo samo za vogal«, naj hišo vedno
zaklenejo, ključ pa vzamejo s sabo.
Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del ipd., jim svetujemo,
naj vedno zahtevajo na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog.
Ob tem naj bodo pozorni tudi na videz oseb (njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti) in na vozilo, s katerim so se te osebe pripeljale (znamko,
barvo, tip in registrske številke vozila).
Če kljub previdnostnim ukrepom vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo. Prav tako naj pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih
oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju
zdi sumljivo (če neznanci na primer opazujejo objekt). Če želijo ostati anonimni, pa lahko pokličejo tudi na anonimno številko policije 080 1200.

Kako delujejo drzni tatovi?

• Tatovi običajno delujejo v skupinah, največkrat dopoldne, njihove žrtve
pa so pogosto starejše osebe na osamljenih krajih.
• Storilec vas z raznimi pretvezami zamoti s pogovorom (sprašuje za pot;
poizveduje, ali ste sami doma; pove, da je iz komunalnega ali telekomunikacijskega podjetja, elektropodjetja ipd. in da bo v okolici vašega
doma napeljeval kable, kopal jarke; razlaga, da zbira staro železo; prosi
za vodo ipd.) in poskuša zvabiti iz hiše.
• Vašo odsotnost ali nepozornost medtem izkoristijo drugi tatovi. Vstopijo v vaš dom, pregledajo notranjost ter kradejo denar in vrednejše
predmete, na primer nakit. Storilci nato zapustijo hišo, tisti, ki vas je
zamotil, pa se vljudno poslovi in odide. Največkrat se do hiše pripeljejo
z vozilom in tako kraj tudi zapustijo.

Kako ukrepati, da ne postanete žrtev tatov?

• Bodite pozorni na sumljiva vozila in osebe v okolici svojega doma ter o
tem obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Vedno zaklepajte vrata, zapirajte okna in doma ne hranite večjih vsot
denarja.
• Neznancev ne spuščajte v svoj dom.
• Pogovor z njimi opravite na varni razdalji (skozi okno, z balkona ipd.).
• V pogovorih s sumljivimi osebami vzbudite prepričanje, da niste sami
doma.
• Na pojav takšnih oseb opozorite sosede.
• Ko vas ni doma, imejte v hiši oziroma stanovanju prižgano luč in se
dogovorite s sosedi, naj bodo pozorni tudi na vaš dom.
Kako ukrepati, če vendarle postanete žrtev tatov?
• Obvestite policijo na telefonsko številko 113.
• Zapomnite in zapišite si čim več podatkov o tatovih (opis zunanjega
videza, uporabljeno vozilo, smer odhoda ipd.).
• Do prihoda policistov ne hodite tam, kjer so se gibali tatovi, in ne premikajte predmetov, s katerimi so bili ti v stiku.

Praznujte
veliko noč kot nekoč
z domačimi dobrotami
Mesarstva Maver.

STIČNA

01 786 94 02

VIŠNJA GORA
01 788 77 70

OGLAS_MAVER_velika-noc_161x155mm.indd 1

GROSUPLJE
01 786 14 72

ŠMARJE-SAP
01 788 77 77

www.maver.si

Andrej Žgajnar,
pomočnik komandirja policijske postaje

Mesarstvo Maver Stična

29. 03. 2022 15:05:54
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Občni zbor Govedorejskega
društva Stična

Konec marca v znamenju
medovitih rastlin

31. 3. 2022 je na Turistični kmetiji Fajdiga v Temenici potekal redni občni zbor Govedorejskega društva Stična.
Zbora se je udeležilo 46 članov.
Po uvodnih pozdravih in določitvi delovnega predsedstva so se zvrstila poročila organov društva, program za leto
2022 pa je podal predsednik Bojan Štrus.
V nadaljevanju smo poslušali strokovna predavanja Matjaža Hribarja in Jasmine Slatnar; oba iz KGZS-Zavod Ljubljana, ter Jožeta Moharja iz podjetja Agrosaat.
Iz aktualnih in pomembnih novosti, ki so jih predstavili vsi trije predavatelji, naj izpostavim pregled rejskih dosežkov v občini Ivančna Gorica, pri prireji mleka in mesa, ki jih je zbral in predstavil Matjaž Hribar. Rejci občine
Ivančna Gorica so po proizvodnji mleka in mesa nad povprečjem KGZS-Zavoda Ljubljana.

Pomlad je v polnem razmahu in kljub nekaj vremenskim presenečenjem
okoli nas cvetijo številna drevesa in pomladne rože. Čebelarji se pomena
medovitih rastlin še kako zavedamo, saj so prve spomladanske paše izjemnega pomena za razvoj čebeljih družin!

Tabela 5: Življenjske proizvodnje krav po pasmah na območju Občine Ivančna Gorica, 2021 (nad 50.000 kg
mleka)

----------------

lisasta pasma
rjava pasma
črno bela pasma

Tabela 6: Največje dosežene laktacije (305 dni) krav po pasmah na območju Občine Ivančna Gorica, 2021

Tabela 7: Največje dosežene laktacije prvesnic (305 dni) po pasmah na območju Občine Ivančna Gorica, 2021

Novembra lani je Čebelarska zveza Slovenije napovedala vseslovensko akcijo sajenja medovitih rastlin. Občina Ivančna Gorica je bila ena prvih, ki
je pristopila k akciji, z njo pa seveda čebelarji. Zveza je s pomočjo različnih
donatorjev priskrbela na tisoče sadik medovitih rastlin, ki so bile razdeljene in posajene po vsej Sloveniji. Kot dan za sajenje medovitih rastlin je
bil določen 26. marec 2022. Tako se je po celi državi teden prej in kasneje
množično sadilo medovita drevesa in druge rastline.
Čebelarji obeh društev v občini Ivančna Gorica smo pristopili k akciji sajenja medovitih rastlin. Dogodek pa smo želeli približati tudi širši javnosti. Prav zato smo 2. Čebelarsko ulico organizirali prav na ta dan. V osrčju
Ivančne Gorice je bilo zares živahno! Osrednja Sokolska ulica je bila polna
ponudnikov, čebelarji pa smo za vse obiskovalce pripravili številne aktivnosti. Učenci čebelarskih krožkov so s svojimi mentorji pripravili ustvarjalne
delavnice in kamišibaj, na stojnicah društev so se obiskovalci lahko oskrbeli
s semeni in sadikami medovitih rastlin. Manjkalo ni niti medenjakov in drugih medenih presenečenj.
Veselo pa je bilo tudi na prireditvenem odru. Program je povezovala velika
prijateljica čebel in čebelarjev Dragica Šteh. Na odru pa so ji delali družbo
otroci iz Vrtca Ivančna Gorica, enota Miška, učenci OŠ Stična ter učenci
čebelarskih krožkov. Program pa se je zaključil z ansamblom Foksnerji, ki
so poskrbeli za zabavno vzdušje.
V Čebelarskem društvu Stična smo že dan prej pripravili manjši dogodek in
se dnevu sajenja medovitih rastlin poklonili tudi tako, da smo pri učnem
čebelnjaku ob OŠ Stična zasadili medovita drevesa. Tako se lahko vsi, ki vas
zanima čudežni svet čebel in delo čebelarjev, ustavite ob poučnih informativnih tablah, se odpočijete na novih klopeh ob čebelnjaku ter opazujete,
kako marljive so naše kranjske čebele!
V čebelarskem društvu Stična smo konec marca vsi čebelarji skupaj zasadili
na stotine medovitih dreves, ki bodo v prihodnjih pomemben doprinos
hrane za kranjsko sivko ter druge pomembne opraševalce. Vabimo vas, da
našemu zgledu sledite še vi.
Naj medi!
Za ČD Stična, Petra Peunik Okorn

Zahvala
V spodnji tabeli pa so navedeni rejci, ki so dosegali najboljše dnevne priraste pri reji mladega pitanega goveda in
so v letu 2021 oddali več kot 5 živali.

Iskreno se zahvaljujemo za hitro pomoč, pripravljenost, izredno organiziranost in požrtvovalnost gasilcev PGD Temenica, PGD Radohova vas, PGD Stična in PGD Šentvid pri Stični pri gašenju požara na
našem domu.
Nedelja, 13. marec 2022, je bil pri nas dan, ki si ga bomo zapomnili
za vedno, saj je požar zajel drvarnico in se nato razširil na stanovanjsko hišo. Kljub hitri pomoči gasilcev je nastala ogromna škoda,
v nas pa se je ustvaril občutek groze, ko lahko v takšnih trenutkih
samo nemočno opazuješ.
Še enkrat ISKRENA HVALA vsem, ki ste nam priskočili na pomoč in
pokazali svojo nesebično požrtvovalnost ter pomoč sočloveku v nesreči. Še posebej gre zahvala sovaščanom in PGD TEMENICA, ki so
nam pomagali pri čiščenju in odstranjevanju pogorišča. Brez vaše
pomoči in podpore ne bi zmogli. To pa je tisto, kar vrača vero v ljudi.
Bog vam povrni vse dobro.
Branko Kotar z družino, Praproče pri Temenici

Mali oglasi
Bojan Štrus,
predsednik Govedorejskega društva Stična

Opravljam vrtnarske storitve, košnjo trave, obrezovanje drevja in grmovnic. Informacije: 031 802 324

april 2022

številka 3

Ivanjščice z nami že 25 let
V Gostišču Krka je konec marca potekal redni letni občni zbor Društva podeželskih
žena Ivanjščice. Članice so ob tej priložnosti obeležile tudi 25. letnico delovanja, ki bi
jo v normalnih okoliščinah praznovale že lani. Povabilu članic društva se je odzvala
vrsta gostov, med njimi tudi župan Dušan Strnad.
Zametki druženje žensk kmetic
v naši občini se je začelo mnogo
pred ustanovitvijo društva. Kmečke žene, ki so nosile mleko v vaške
zbiralnice, so bile preko kmetijske
zadruge povabljene na izlet in
tako so se počasi začele združevati kot aktiv kmečkih žena. Kmalu
je bil aktiv tako množičen, da se
je registriral kot društvo podeželskih žena. Pred šestnajstimi leti so
si v društvu nadele ime Ivanjščice,
s čimer želijo poudariti od kod izvirajo. DPŽ Ivanjščice danes šteje
79 članic, v zadnjem obdobju je
predsednica društva Renata Čebular.
Predsednica je v nagovoru poudarila, da je okrogli jubilej društva
pomembna prelomnica v njihovem delovanju, in da gre zahvala
prav vsem članicam, ki so kakorkoli pripomogle k uspešnosti delovanja društva. Članstvo temelji
na prostovoljnem delu, druženju
ter izobraženju, s čimer članice
plemenitijo svoje življenje in oko-
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Na Lučarjevem Kalu
zasadili 62 novih
medovitih rastlin
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Čebelarstvo ima dolgo zgodovino. In zaradi ljudi, ki so skozi zgodovino
opazovali čebele, jih spoznali, začeli delati panje, končnice, proizvajali med
in verjeli v to delo je nastala pomembna kmetijska panoga in se razvila v
slovensko kulturno dediščino. Vse bolj se zdi, da je čebelarstvo ponovno
oživelo oziroma dobilo posebno vrednost.

lje v katerem delujejo. Izjemno
uspešno je tudi njihovo sodelovanje na državnih in drugih razstavah, ocenjevanjih in tekmovanjih,
kot so ocenjevanje kruha, kruha
iz krušne peči, pletenic, potic, poprtnikov, šunke v testu, štrukljev,
mlečnih izdelkov, suhomesnatih
izdelkov, vložene zelenjave, omak
in namazov, marmelad, sokov,
kisa, vina, žganja in suhega sadja

… Redno dosegajo številna bronasta, srebrna in zlata priznanja, kar
jih po kakovosti uvršča v sam slovenski vrh. Kot že rečeno, je zaradi epidemije koronavirusa njihovo
obeleževanje obletnice nekoliko
zamaknjeno. Jubilejno leto bodo
sklenile na zaključni jesenski prireditvi ob Prazniku krompirja v
Ivančni Gorici.
Župan Dušan Strnad se je v nagovoru članicam zahvalil za vse,
kar so do sedaj dobrega storile na
področju kmetijstva, samooskrbe, promocije in prepoznavnosti
naše občine. Poudaril je, da večkrat ponosno pove, da smo podeželska občina. iDa je kmetijstvo
ravno tako pomembna panoga
kot so gospodarstvo, obrt, turizem … »Vse to skušamo po svojih
močeh podpirati, bodisi z sofinanciranjem delovanja društev, organizacijo tržnice in subvencijami
v razvoj kmetijstva in podeželja.
Številne aktivnosti v zadnjih letih
na področju kmetijstva, ki je odvisno tudi od uspešnega opraševanja čebel, nam je prineslo naziv
Čebelam najprijaznejša občina v
letu 2021.«
Prisotne je še seznanil o novi lokaciji tržnice, ki v Ivančni Gorici
deluje vse od leta 2011. Nov sodoben tržni prostor se načrtuje
pri banki, na eni boljših lokacij v
središču Ivančne Gorice, kar priča
o tem, da se Občina Ivančna Gorica zaveda, kako pomembno je za
našo občino kmetijstvo in lokalna
pridelava.
Društvo je ob jubileju podelilo
posebno priznanja za dolgoletno
članstvo naslednjim članicam:
Anici Berčon, Danici Hrastovec
Berčon, Ani Čož, Mariji Erjavec,
Zofiji Fajdiga, Ireni Glavič, Marti
Okorn, Damjani Ostanek Heric,
Nadi Seliškar, Luciji Škufca, Majdi
Vrhovec, Jadranki Zabukovec, Liljani Žgajnar, Marti Glavič, Mariji
Kocjančič, Branki Kotar, Marjetki
Meglen, Barbari Meglen, Marjani
Kastelic, Marinki Brčon in Renati
Čebular. Ob tej priložnosti pa so
medse sprejele tudi nove članice.
Jubilejni občni zbor so obogatile
tudi s strokovnim predavanjem,
ter seveda veselim druženjem, na
katerem ni manjkalo smeha in dobre volje.
Matej Šteh

Tudi TD Lučarjev Kal se je pridružilo akciji Čebelarske zveze Slovenije o zasaditvi medovitih rastlin. V sodelovanju s čebelarstvom Flis smo v nedeljo,
27. 3. 2022, na njihovi parceli, v neposredni bližini društvenih prostorov,
zasadili 13 lip, 10 javorjev, 15 divjih češenj, 21 malin, 2 robidnici in 1 divjo
hruško. Delovni akciji se je pridružilo veliko članov, čebelar Peter Flis pa je
bil nad odzivom in pripravljenostjo vaščanov izredno navdušen. Društvu se
tudi zahvaljuje za doniranje dveh lip. Zdaj od kapelice na Lučarjevem Kalu
do čebelnjakov, ki se bodo v bližini prihodnosti še nadgrajevali, vodi na
novo zasajen drevored.
Lahko bi rekli, da se vaščani držimo pregovora “Bodi priden kot čebela!”
Ker nas je bilo veliko, smo z zasaditvijo v čebelarstvu Flis hitro končali in
smo uredili še okolico kapelice in koče ter pobrali smeti ob glavni cesti.
Za konec smo se posladkali z dobrotami Joži Flis, ki se ji zahvaljujemo za
pogostitev.
Tjaša Zajc

LOVSKA DRUŽINA VIŠNJA GORA
Obvestilo
Obveščamo kmetovalce na področju LD Višnja Gora, da v
primeru škode po divjadi, škodo prijavijo na naslednja naslova:
Franc Kogovšek Velika Loka 43, 1290 Grosuplje
(GSM: 041 657 217) ali
E-naslov: frenki.kogovsek@gmail.com
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2022 (Uradni list
RS, št. 13/21 in Uradno glasilo e-občine, št. 4/22) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih
razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/17) Občina
Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso
predmet drugih javnih razpisov iz proračuna
Občine Ivančna Gorica za leto 2022
1. Naziv in sedež: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Predmet javnega razpisa so:
- letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na izvajalca), med
katere sodijo organizacije večjih
prireditev, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov
ipd., ki niso predmet drugih javnih
razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina)
ter pomenijo prispevek k vsebinski
učinkovitosti in javni koristi občanov ter prepoznavnosti občine;
- izobraževanje odraslih.
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci programov in projektov:
- fizične in pravne osebe, ki imajo
stalno prebivališče oziroma sedež
na območju Občine. Druge fizične
in pravne osebe so lahko upravičenci le, če se programi in projekti
pretežno nanašajo ali se odvijajo na
območju Občine.
- upravičenci do sofinanciranja programov in projektov izobraževanja
odraslih so lahko organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti
izobraževanja odraslih s sedežem in
delovanjem na območju Občine.
4. Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirani in delujejo najmanj eno leto;
- izvajajo programe in projekte, ki so
predmet razpisa;
- programi in projekti vključujejo člane oziroma uporabnike iz Občine;
- imajo jasno konstrukcijo prihodkov
in odhodkov ter zagotovljene druge
(neproračunske) vire financiranja;
- imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in projektov na
področju za katerega se prijavljajo;
- opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi;
- imajo poravnane obveznosti do Občine;
- vsako leto občinski upravi redno
dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov, ki so bili sofinancirani iz proračuna Občine;
- vodijo evidenco o članstvu (društva) in ostalo dokumentacijo skladno z zakonom, ki ureja društva
oziroma drugim zakonom, ki ureja
pravni status prijavitelja;
- za isti program niso sofinancirani iz
drugih virov proračuna Občine;
- izpolnjujejo pogoje in merila iz tega
pravilnika, ki so osnova za vrednotenje programov in aktivnosti.
5. Okvirna višina sredstev za leto 2022, ki
so na razpolago za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki so
predmet tega razpisa so rezervirana na
postavkah:
- 04015 – Promocijske aktivnosti društev – višina razpisanih sredstev je

-

11.600,00 EUR,
19034 – Izobraževanje odraslih – višina razpisanih sredstev je 2.500,00
EUR.

6. Prijavitelji, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavi priložiti:
- izpolnjeno prijavo na razpis, izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji) ter vse v
razpisni dokumentaciji zahtevane
priloge;
- s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji);
- izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je
del razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji);
- kopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (tisti, ki se prijavljajo prvič;
za društva jo izda Upravna enota);
- fotokopija statuta ali drugega ustanovitvenega akta iz katerega je razvidna dejavnost (tisti, ki se prijavljajo prvič).
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo
podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma fizične osebe osebno ali njihovi
pooblaščenci.
7. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov in projektov so naslednja:
7.1. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI NISO
PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV
OBČINE IVANČNA GORICA:
a) Preglednost – cilji ter nameni programov in projektov so jasno opredeljeni (0 do 5 točk);
b) Sedež – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma sedež v občini (5
točk);
c) Število vključenih članov izvajalca
programa s stalnim prebivališčem
v Občini Ivančna Gorica:
• 1-5 aktivnih članov (2 točki),
• 6-10 aktivnih članov (3 točke),
• 11-15 aktivnih članov (4 točke),
• 16-20 aktivnih članov (5 točk),
• nad 20 aktivnih članov (7 točk);
d) Promocija – programi in projekti
prispevajo k prepoznavnosti občine
(0 do 10 točk);
e) Realizacija – programi in projekti so
v celoti izvedljivi v tekočem letu (0
do 5 točk);
f) Inovativnost in nadgradnja obstoječih programov/projektov (0 do
10 točk);
g) Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ivančna Gorica (0
do 5 točk);
h) Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje (0 do 5 točk);
i) Delež lastnih sredstev – za izvedbo
programov in projektov imajo izvajalci:
• 60 – 80% lastnih sredstev (1 točka),
• 81 – 90% lastnih sredstev (2 točki),
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• več kot 90% lastnih sredstev (5
točk).
7.2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:
a) Dejavnost se izvaja v okviru programov mreže univerz za tretje življenjsko obdobje (10 točk);
b) Obseg posameznega programa je
25 ur ali več (5 točk);
c) V posamezen program je vključenih
vsaj 5 udeležencev (5 točk);
d) Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov in njegova nadgradnja (0 do 5 točk);
e) Vključene so različne oblike učenja:
• Študijski krožki in delavnice (5
točk),
• Strokovna predavanja (5 točk),
• Strokovne ekskurzije (5 točk),
f) Predstavljanje dosežkov in sodelovanje s sorodnimi organizacijami (0
do 5 točk).
Odobrena vrednost sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila točk, ki jih
bo prijavitelj dobil glede na obseg ter kakovost projektne prijave in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena tako, da
se bo višina razpoložljivih sredstev delila s
seštevkom vseh ocen izbranih prijaviteljev.
Odobrena vrednost zaprošenih sredstev
posameznega prijavitelja pa bo določena
tako, da se bo njegovo število točk pomnožilo z vrednostjo točke.
8. Dodeljena sredstva izvajalcem programov in projektov morajo biti porabljena v letu 2022.

Za prijave, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog
prijavitelja pisno pozvala k dopolnitvi.
Nepopolne prijave mora prijavitelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega
obvestila za dopolnitev. Če tega prijavitelj ne stori, se prijava s sklepom zavrže.
13. Prijavitelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) z odločbo
direktorice občinske uprave. Na podlagi odločb bo Občina Ivančna Gorica
z izvajalci izbranih programov sklenila
pogodbe o sofinanciranju.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka
je možno vložiti pritožbo, in sicer pri
županu Občine Ivančna Gorica v roku
15 dni po prejemu odločbe. Župan o
pritožbi odloči z odločbo, zoper katero
ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem
sodišču sprožiti upravni spor.
14. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2023 podati letno
poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti
(namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa) in zaključno poročilo.
Za dokazovanje namenske porabe
odobrenih sredstev mora izvajalec
letnemu poročilu o izvedbi predložiti
kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa.

9. Razpisna dokumentacija je na voljo do
zaključka razpisa na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije
posreduje strokovna sodelavka Rozalija
Smrekar, tel. (01) 781 21 29, rozalija.
smrekar@ivancna-gorica.si.

15. Občina sofinancira le stroške ali dele
stroškov, ki niso financirani iz drugih
virov.

10. Prijave morajo prijavitelji oddati osebno na vložišče Občine Ivančna Gorica
ali po pošti (priporočeno s povratnico) na naslov: Občina Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
Rok za oddajo prijav je do vključno 19.
05. 2022. Nepravočasno ter nepravilno
oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.

17. Če se ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še
neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev,
skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.

11. Posamezna prijava na javni razpis mora
biti pripravljena izključno na obrazcih
iz razpisne dokumentacije naročnika
(Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev,
ki niso predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Ivančna Gorica v
letu 2022 – ne odpiraj.« Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
12. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev,
ki ne bo javno, bo strokovna komisija opravila predvidoma 23. 05. 2022
v prostorih Občinske uprave Občine
Ivančna Gorica.
Strokovna komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost
prijave glede na besedilo javnega razpisa ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih prijav.
Prijava ne bo upoštevana v primeru da:
- ni bila poslana v predpisanem roku,
- ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali
- je prijavo oddal neupravičen prijavitelj.

16. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni
organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.

18. Če prijavitelj ni oddal poročila o realizaciji programa ali če je bila na podlagi
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev,
ki niso predmet drugih javnih razpisov
iz proračuna Občine Ivančna Gorica
(Uradni list RS, št. 20/17) v naslednjem
letu.
19. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna
Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
Številka: 430-0013/2022-2
Datum: 29. 03. 2022		
OBČINA IVANČNA GORICA
župan
Dušan Strnad
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Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2022 (Uradni
list RS, št. 13/21 in Uradno glasilo e-občine, št. 4/22) in 5. člena Pravilnika za
sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/05, 31/07 in 26/14) Občina Ivančna Gorica
objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov
iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2022
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih
projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski
program se šteje kontinuirano izvajanje
in koordiniranje mladinskih aktivnosti
skozi vse razpisno obdobje (celo leto),
za posamezne mladinske projekte pa
izvedbo enkratnih obsežnejših letnih
aktivnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki:
- vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti,
- vključujejo informativna središča in
druge oblike informiranja ter svetovanja mladim,
- vključujejo raziskovalno dejavnost
mladih,
- vključujejo mladinsko prostovoljno
delo,
- vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih
substanc,
- spodbujajo k strpnosti, nenasilju
med in nad mladimi,
- spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost,
- spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti
mladinski programi in projekti, ki imajo
naravo:
- dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja,
- rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v
skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- investicij ali nakupa opreme,
- vključevanja odvisnikov v skupnosti
za zdravljenje odvisnosti,
- znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci mladinskih programov in projektov: neprofitne organizacije, zavodi,
društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih predvsem mladim
med 10. in 29. letom.
4. Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo,
- da so registrirani in delujejo najmanj
eno leto;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih
aktivnosti,

-

-

-

programi in projekti se izvajajo za
mladino v občini Ivančna Gorica
(mladi od 10 do 29 let),
imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih
sredstev, delež javnih sredstev, delež
sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov,
za izvedbo programov in projektov
morajo zagotoviti najmanj 50% - delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov,
vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, so rezervirana na postavki 18045
– Sofinanc. dejav. društev, ki delajo z
mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.
6. Merila in kriteriji za vrednotenje mladinskih programov in projektov so naslednja:
• PREGLEDNOST – cilji in namen mladinskih programov in projektov so
jasno opredeljeni – do 5 točk.
• ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV mladinskih programov in projektov
- 1–5
aktivnih članov oz. nosilcev - 2 točki,
- 6–10
aktivnih članov oz. nosilcev - 3 točke,
- 11–15
aktivnih članov oz. nosilcev - 4 točke,
- 16–20
aktivnih članov oz. nosilcev - 5 točk.
• DELEŽ LASTNIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov
- 60–80 %
- 2 točki,
- 81–90 %
- 5 točk,
- več kot 90 % - 8 točk.
• CILJNA POPULACIJA – programi in
projekti vključujejo mlade z manj
priložnostmi, iz ogroženih družin,
šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino – do 5 točk
• REFERENCE izvajalca pri izvajanju
mladinskih programov in projektov
– do 5 točk;
• DOSTOPNOST – programi in projekti
vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 5 točk;
• INOVATIVNOST – mladinski programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in
programov ter vsebujejo drugačen
pristop k reševanju problemov – do
10 točk;
• EKONOMIČNOST – mladinski programi in projekti imajo realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;
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• KONTINUIRANOST – mladinski programi in projekti se izvajajo oziroma
že trajajo daljše časovno obdobje, se
nadgrajujejo – do 5 točk.
Odobrena vrednost sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila
točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede na
obseg ter kakovost projektne prijave
in vrednosti točke. Vrednost točke bo
določena tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom vseh
ocen izbranih prijaviteljev. Odobrena
vrednost zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pa bo določena tako,
da se bo njegovo število točk pomnožilo
z vrednostjo točke.
7. Dodeljena sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov za leto
2022 morajo biti porabljena v letu 2022.
8. Razpisna dokumentacija je na voljo do
zaključka razpisa na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije
posreduje strokovna sodelavka Rozalija
Smrekar, tel. (01) 781 21 29, rozalija.
smrekar@ivancna-gorica.si.
9. Prijave morajo prijavitelji oddati osebno
na vložišče Občine Ivančna Gorica ali
po pošti (priporočeno s povratnico) na
naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Rok za oddajo prijav je do vključno 10. 05. 2022.
Nepravočasno ter nepravilno oddanih
prijav komisija ne bo upoštevala.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti pripravljena izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica).
10. Posamezna prijava na javni razpis mora
biti pripravljena izključno na obrazcih iz
razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni razpis za mladinske programe in projekte za leto 2022 – ne odpiraj.« Na hrbtni strani mora biti naveden
naslov prijavitelja.
11. Izvajalci mladinskih programov in projektov, ki želijo kandidirati na javnem
razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu
priložiti:
- seznam članov društva s plačano
članarino iz vaše evidence (za društva, ki imajo sedež v občini Ivančna
Gorica; za društva, ki pa nimajo sedeža v Občini Ivančna Gorica navedite skupno število članov in priložite
seznam članov društva, ki so občani
Občine Ivančna Gorica),
- izpolnjen, podpisan in parafiran vzorec pogodbe,
- izpolnjeno in podpisano izjavo, ki je
del razpisne dokumentacije.
Za tiste, ki se prijavljajo prvič pa še:
- fotokopija odločbe o registraciji (za
društva jo izda Upravna enota),
- fotokopija statuta ali drugega ustanovitvenega akta iz katerega je razvidna dejavnost na področju mladinskih dejavnosti.
12. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev,
ki ne bo javno, bo strokovna komisija
opravila predvidoma 12. 05. 2022 v prostorih Občine Ivančna Gorica.
Strokovna komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost
vloge glede na besedilo javnega razpisa
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ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog.
Vloga ne bo upoštevana v primeru da:
- ni bila poslana v predpisanem roku,
- ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali
- je vlogo oddal neupravičen prijavitelj.
Za vloge, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v
roku 5 dni od prejema pisnega obvestila
za dopolnitev. Če tega vlagatelj ne stori,
se vloga s sklepom zavrže.
13. Vlagatelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) s sklepom
direktorice občinske uprave. Na podlagi
sklepov bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa. Zoper
sklep iz prejšnjega odstavka je možno
vložiti pritožbo in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 8 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z
odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa
možno pri pristojnem sodišču sprožiti
upravni spor.
14. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni
organ lahko kadarkoli preveri namensko
porabo sredstev.
Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2023 podati letno
poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec letnemu poročilu o izvedbi predložiti kopije
računov za stroške, nastale z izvedbo
programa.
15. Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz
kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet
sofinanciranja po merilih tega pravilnika.
Občina sofinancira le stroške ali dele
stroškov, ki niso financirani iz drugih
virov.
16. Če se ugotovi, nenamenska poraba
sredstev s strani izvajalcev mladinskih
programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa
mora izvajalec vrniti v občinski proračun
skupaj zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne
more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu.
17. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna
Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila
pogodbo o sofinanciranju mladinskih
programov in projektov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu.
Številka: 430-0012/2022-2
Datum: 29. 03. 2022
OBČINA IVANČNA GORICA
župan
Dušan Strnad
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Ivančna Gorica blestela v soju luči Nininega 10. koncerta
V soboto, 19. marca, je ambasadorka občine Ivančna Gorica Nina Pušlar v razprodani športni dvorani OŠ Stična pripravila nepozaben 10. koncert v domači »Ivanki«. Kot je sama povedala, se najraje vrača v Ivančno Gorico in niza nepozabne spomine, ter jih dopolnjuje s starimi spomini
na njene začetke.
Tudi tokrat se je Nini na odru pridružil Otroški pevski zbor Osnovne šole Stična pod taktirko Bojane Mulh in vsem
ogrel srca z nežnimi toni in melodijami. Za nostalgijo je v nadaljevanju na odru poskrbel tudi Matjaž Zupan, vodja
skupine California, ki je z Nino zapel uspešnice, ki so marsikoga popeljale nazaj v stare čase. Sploh prvič pa so z
Nino zapeli člani glasbene skupine Kvatropirci, ki so poskrbeli za veliko navdušenje med obiskovalci večera.
Nina je na koncertu predstavila tudi svojo novo uspešnico z naslovom Nina, Nina, Nina, ki se je že prijela med
poslušalci. Povabilu na koncert pa sta se z veseljem odzvala tudi župan Dušan Strnad in podžupan Tomaž Smole
ter uživala v prijetnem vzdušju.
Gašper Stopar

Gregorjev sejem v
Zagradcu
»Na Gregorjevo - otec, še veš? – se ptički ženili so, za
šolskim vrtom v mejici gostili se, pili so; midva preko ceste sva slušala ... Čuješ živ-živ?« je v svoji Dumi spesnil
znani Belokranjec Oton Župančič in opisal vzdušje pomladanskega prebujanja narave in pridružene običaje.

Na Slovenskem imamo lep običaj praznovanja začetka pomladi. Na gregorjevo, 12. marca, godovni dan papeža Gregorja Velikega, ki naj bi po legendi
kot dojenček priplaval po vodi v lesenem škafu do rokodelca oziroma mlinarja. Najbolj znana šega in običaj je spuščanje gregorčkov, plavajočih hišk
s prižgano svečko po rekah in potokih, iskanja sladkih dobrot v grmovjih,
godne mladenke pa naj bi v tem času izbirale mladce za ženine.
Zadnje čase pa se po večjih krajih na Slovenskem pripravljajo sejmi ob začetku pomladi in so eni prvih sejmov na začetku leta, kjer se predstavijo
obrtniki, rokodelci, kmetovalci in ustvarjalci kulturne dediščine s svojimi
izdelki, ki so jih izdelovali čez zimo.
Po dvoletnem zatišju zaradi epidemije koronavirusa je tako v soboto, 12.
marca 2022, na ploščadi pred zagraško trgovino potekal tradicionalni, že
11. Gregorjev sejem. Pripravila sta ga Turistično društvo Zagradec in njihov
aktiv podeželskih žena Lisičke. Kljub negotovim časom se je na povabilo
TD Zagradec odzvalo kar nekaj krajanov, kmetov, obrtnikov in rokodelcev
iz bližnje in daljne okolice Zagradca.
S svojimi izdelki so se predstavili: lončarji, klekljarice, pridelovalci mesenih
izdelkov, rokodelci lesenih kmečkih orodij, košar, izdelovalci tekstilne konfekcije, slik, ročno izdelanega nakita, domačih kozmetičnih sredstev, ponudniki sadik sadnega drevja. Vse razstavljene artikle, pridelke in izdelke so
obiskovalci lahko tudi kupili.
Na sejmu so se predstavljale tudi Ivankine spominčice iz Ivančne Gorice, ki
delujejo pod okriljem Združenja Spominčica, Alzheimer Slovenija in osveščale obiskovalce o demenci, ter jih informirale o tem, katere vrste aktivnosti nudijo v društvu za pomoč dementnim osebam in njihovim svojcem.
Povabilu se je odzval tudi Krajevni odbor Rdečega križa Zagradec, ki je ob
ekipi Rdečega križa Slovenije, območnega združenja Grosuplje, v preddverju trgovine predstavil prvo pomoč in temeljne postopke oživljanja. Istočasno pa je medicinsko osebje izvajalo preventivne preglede krvnega tlaka
ter meritev sladkorja in kisika v krvi. Omenjeni odbor RK pa je zbiral tudi
prostovoljna finančna sredstva, namenjena pomoči ljudem, žrtvam vojne
v Ukrajini.
Sejma se je kljub hladnemu jutru udeležilo precej krajanov in naključnih
obiskovalcev od blizu in daleč. Prišli so tudi visoki predstavniki Občine
Ivančna Gorica in Občinske turistične zveze Ivančna Gorica.
»Sejem bil je živ.« Izrek iz Aškerčeve balade Mejnik je pravi na mestu, da se
drugo leto spet zgodi, že 12. Gregorjev sejem v Zagradcu.
Marjan Urbas
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ZŠAM Ivančna Gorica z občnim zborom Ivanški upokojenci letos
sklenilo obeleževanje 60-letnice
praznujejo visok jubilej
V nedeljo, 3. aprila 2022, je po »koronskem« premoru spet potekal
redni letni občni zbor Združenja
šoferjev in avtomehanikov Ivančna
Gorica, ki ga je združenje pripravilo v prostorih OŠ Stična. Občnemu
zboru je poleg številnega članstva
prisostvovala tudi vrsta gostov,
združenje pa se je ob tej priložnosti
spomnilo tudi 60-letnega jubileja,
ki bi ga morali praznovati že leta
2020.
Občni zbor se je začel slovesno ob
zvokih pesmi Vokalne skupine Šentviški slavčki, nato pa je predsednik
združenja Franc Bivic predstavil
obširno poročilo o delu združenja v
preteklem letu. Kljub razmeram zaradi epidemije je bilo združenje na
lokalni ravni vpeto praktično v vsa
dogajanja in aktivnosti na področju
preventive in varnosti udeležencev
v cestnem prometu. Tako pri zagotavljanju varnosti in redarstvu na
raznih prireditvah, kot pri izvajanju
preventivnih akcij v sodelovanju s
Policijsko postajo Grosuplje, Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometi, Agencijo za varnost
v prometu in Zvezo ZŠAM Slovenije.
Veliko izmed vsakoletnih akcij in
aktivnosti združenja bo realiziranih
tudi v letu 2022.
Besedo so po sprejetih poročilih in
načrtu dela dobili tudi navzoči gostje. Župan Dušan Strnad je poudaril dobro sodelovanje z združenjem,
kar je prepoznal tudi Občinski svet,
ki je v letu 2020 združenju podelil
občinsko nagrado Zlati grb Občine
Ivančna Gorica. Župan je ob tem izpostavil nekatere vidne dosežke na
področju gradnje cestne infrastrukture v občini, kot je nova prometna
ureditev pri šolskem centru, izgra-

Člani Društva upokojencev Ivančna Gorica so se konec marca v Gostilni pri
Japu zbrali na letnem občnem zboru. Okrog sto prisotnih članov društva
se je seznanilo z delom društva, sprejelo program dela in finančni plan za
aktualno leto, ki bo za društvo še posebej slovesno. Društvo upokojencev
Ivančna Gorica bo predvidoma 18. maja na svečani akademiji obeležilo
70-letnico delovanja.

Marjan Potokar in PP Grosuplje prejemnika zlatega znaka AVP
dnja kolesarskih stez in trenutno metu nekoliko povečalo v primertudi gradnja zahodne obvoznice v javi z letom 2020 pa je v svojem
Ivančni Gorici z nadvozom in cesta nagovoru poudaril pomočnik načelna Obolno. Ob obisku vlade v občini nika PP Grosuplje Damjan Lenček.
pred dnevi pa je bil podpisan tudi Seveda je to tudi posledica razmer,
sporazum o sofinanciranju gradnje ki so veljale v času pojava epidemikrožišča v Gabrovčcu, obnovljena je, ko je bilo zaradi omejitev manj
pa bo tudi državna cesta Zagradec- gibanja in cestnega prometa. Pri-Ambrus.
merjava s predhodnimi leti pa je
Tudi podžupan Tomaž Smole se je bolj spodbudna in se prometna varzahvalil zlasti za požrtvovalno delo nost ni bistveno poslabšala.
članov združenja ob prvih šolskih Tudi letos je na občnem zboru zdrudneh in tistih, ki se aktivno vklju- ženje podelilo jubilejne značke za
čujejo v delo prostovoljnih šoferjev večletno članstvo v združenju. Med
v okviru voženj starejših občanov. prejemniki so še poseben aplavz
Navzoče članice in člane ter goste prejeli tisti z najdaljšim stažem. Za
je pozdravil tudi predsednik Zveze 50 let članstva Franc Drobnič in
ZŠAM Slovenije Aleš Kocijančič in Jože Erjavec in za 60 let Peter Lamjim ob tej priliki čestital za uspešno pret, ki mu je značko podelil preddelo in dobro sodelovanje. Kot je sednik ZZŠAM Slovenije Aleš Kociše poudaril, je ivanško združenje jančič.
pravi zgled ostalim združenjem in Združenje je ob 60-letnici delovanja
pomemben člen v zvezi, ki letos podelilo spominske plakete sosepraznuje 100 let delovanja.
dnjim združenjem in posebne plaDa se je lani število nezgod v pro- kete organizacijam in podjetjem za
uspešno in dolgoletno sodelovanje
pri delovanju združenja. Zaslužni
člani ZŠAM Ivančna Gorica so jubilejna priznanja prejeli že na podelitvi, ki jo je združenje organiziralo
lansko leto.
Ob koncu sta predsednik Bivic in
predsednik Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Ivančna Gorica Marjan Balant
podelila tudi priznanje Zlati znak
Agencije za varnost v prometu, ki
ju je agencija na predlog združenja
podelila Policijski postaji Grosuplje
in Marjanu Potokarju.
Matej Šteh
Peter Lampret je prejel jubilejno značko za 60 let članstva v ZŠAM

»Mislim, da je prvič, da sta dva zbora članov tako kmalu drug za drugim.
Dobrih osem mesecev je od tega, kar smo se na lanskem dobili prav tukaj.
In kaj je tako posebnega na občnih zborih, da bi jim lahko rekli tudi kar
»naš praznik«? To, da se na njem srečamo člani društva – vsaj tisti, ki nam
je mar, kaj je društvo počelo v preteklem in kaj bo počelo v tekočem letu,«
je prisotne nagovoril predsednik DU Ivančna Gorica Matjaž Marinček.
Predsednik je v nadaljevanju povedal, da so kljub pogosto zaostreni situaciji zaradi epidemije in skoraj nemogočim pogojem dela leto 2021 uspešno
zaključili. Člani so se predlani in lani znali prilagoditi novi, za vse popolnoma tuji situaciji, a so v primerjavi z mnogimi drugimi društvi upokojencev
izpeljali kar zavidljivo število dogodkov, druženj in letovanj. V nadaljevanju
je predsednik Marinček predstavil še plan društva za letošnje leto. Poleg
ekskurzij in letovanj bodo še naprej negovali povezovanje, naj si bo to na
lokalni ali državni ravni. Nadaljevali bodo s socialno-humanitarno dejavnostjo ter se vključevali v dogajanja na področju krajevnih skupnosti in
občine. Veliko časa bodo namenili tudi izvedbi praznovanja 70. obletnice
društva.
Občnega zbora sta se udeležila tudi predsednica Območne zveze upokojencev Dolenjske Anka Fabjan in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Župan je prisotnim čestital za številne aktivnosti, ki jih izvajajo skozi
vse leto ter se jim zahvalil, da s sodelovanjem in povezovanjem pripomorejo k skupnemu dobremu v ivanški občini. Povedal je, da je bilo v zadnjem
obdobju na občinski ravni, kljub oteženim pogojem, veliko postorjenega
na infrastrukturnem področju. K temu je pripomogla tudi država, ki zadnja leta precej sredstev namenja projektom v lokalnih skupnostih. To se,
po besedah župana, vidi tudi na območju občine Ivančna Gorica. »Poleg
izjemnega projekta Hiše kranjske čebele v Višnji Gori, je v tem času še kar
nekaj gradbišč po občini. V Šentvidu pri Stični gradimo nov 8-oddelčni vrtec, s katerim bomo rešili problematiko odklonjenih otrok v občini. S projektom izgradnje zahodne obvoznice in nadvoza čez železniško progo pri
Malem Hudem bomo rešili prometno gnečo v centru Ivančne Gorice, vseskozi pa prenavljamo ceste, kolesarske povezave, gradimo kanalizacije in
vodovode. Vsekakor lahko rečem, da se je občina v zadnjih desetih letih na
področju infrastrukture vidno spremenila.« V nadaljevanju je predstavil še
nekatere večje občinske projekte za prihodnje, med njimi je tudi izgradnja
doma za starejše, dolgoletna želja župana. Ob zaključku je vodstvu društva
še obljubil pomoč pri sodelovanju izvedbi prireditve ob 70-letnici društva.
Letno srečanje upokojencev je obogatil nastop članic Ženskega pevskega
zbora Harmonija.
Gašper Stopar

V Stični je zaplapolala zastava gasilske olimpijade
Natanko 100 dni pred začetkom
Gasilske olimpijade 2022 je tudi v
občini Ivančna Gorica zaplapolala
zastava v čast pomembnemu gasilskemu dogodku. Olimpijado bo
med 17. in 24. julijem gostilo Celje.
Častni dvig zastave so v petek, 8.
aprila, pred Gasilskim centrom Stična opravile članice A iz PGD Ivančna
Gorica, PGD Krka in PGD Šentvid pri
Stični. Ešalon postrojenih gasilcev
GZ Ivančna Gorica pa so sestavljali
tečajniki usposabljanja za višjega
gasilca in njihovi inštruktorji. Slavnostno izobešanje zastave sta vodila predsednik in poveljnik GZ Ivančna Gorica, Jure Strmole in Slavko
Zaletelj.
Po besedah predsednika GZ Ivančna Gorica Jureta Strmoleta je Gasil-

ska olimpijada za Slovenijo izrednega pomena, saj predstavlja teden
dni druženja in tekmovanja različnih držav Evrope in širše. Tekmovanje bo gostilo knežje mesto Celje
in sicer od 17. do 24. julija 2022.
Mednarodna gasilska organizacija
CTIF je slovenskim gasilcem zaupala organizacijo največjega dogodka
zaradi izjemnih tekmovalnih uspehov naših gasilskih enot na tovrstnih tekmovanjih v preteklosti, pa
tudi zato, ker so se že večkrat izkazali kot dobri gostitelji ob različnih
priložnostih.
»Zaupanje, ki so ga dali, predstavlja za naše gasilce izjemno veliko
čast, hkrati pa še večjo obveznost,
da vložijo maksimalne napore v
organizacijo gasilske olimpijade s

številnimi spremljevalnimi dogodki.
Organizacija tako velikega dogodka,
kjer bo samo število aktivnih ude-

ležencev preseglo številko 3000,
zahteva od vseh gasilcev izjemno
požrtvovalno delo. Gasilci želijo, da

se bo slehernemu udeležencu Gasilska olimpijada v Celju za večno
zasidrala v kar najlepšem spominu.
Poleg Gasilske zveze Slovenije pri
organizaciji tako sodelujejo tudi država, različna ministrstva, Uprava
RS za zaščito in reševanje, Mestna
občina Celje s svojimi službami ter
številni sponzorji in donatorji,« je
povedal Strmole.
Trenutno je prijavljenih 25 držav
in že sedaj vse gasilce in ljubitelje
gasilstva vabimo, da si rezervirate
čas, za ogled gasilskih tekmovalnih
veščin ter bogatega spremljevalnega programa. Več informacij na uradni spletni strani dogodka: https://
ctif2022.com.
Gašper Stopar

22 Krajevne skupnosti

številka 3

april 2022

Redni letni in volilni občni zbor
Turističnega društva Polževo

V naravo z Gorniškim
klubom Limberk

Člani Turističnega društva Polževo
smo letošnji redni letni in volilni
občni zbor TD Polževo organizirali
v Višnji Gori, in sicer v prekrasnem
objektu Hiše kranjske čebele – središče tehnologij Apilab. Udeležence
zbora je pozdravila predstavnica
HKČ, na harmoniko je zaigrala mlada glasbenica Klara Zupančič, nato
pa je sledila video predstavitev
aktivnosti TD Polževo v preteklem
letu.

Gorniški klub Limberk - že samo ime pove, da je to nekaj povezano z gorami, hribi, planinami, hojo. Za marsikoga so »pravi« hribi mogoče res malo
predaleč. Tudi kar vzeti nahrbtnik in se odpraviti v gore si marsikdo ne upa.
Ni pa izgovora, da ne bi mogli na sprehod v bližnji gozd ali pa mogoče na
kakšen hrib kje blizu doma. Če to že počnete, vam je po nekaj tednih, mesecih ali celo letih postalo vse skupaj malo monotono, dolgočasno. Kdor
rad hodi, je verjetno že tudi v Klasju opazil kakšen razpis za pohod, ki jih je
v naši občini kar nekaj. Najdaljši »Prijetno domače« za katerega sem prepričan, da smo že vsi slišali in ga tudi prehodili vsaj en majhen del, če ne
kar celega, je daljši od 100 km. Za del te poti, ki poteka okrog naše občine,
skrbimo člani Gorniškega kluba Limberk. In počasi pridemo do tega, da se
splača včlaniti v naš klub, saj takoj dobite prijatelje in obenem vodnike, s
katerimi lahko brez skrbi prehodite celotno pot.
Ko so mene začeli že aktivni člani vabiti v svoje vrste, sem se branil z nešteto izgovori. Nimam časa, premalo hodim, se ne znajdem dovolj v hribih,
nimam prave opreme, kdo me bo pa čakal, ne mislim vas ovirati in še bi
lahko našteval. Pa so me prepričali, da bi se jim moral priključiti ravno zaradi teh razlogov.
Časa dejansko nima nihče, si ga pa vsi vzamemo, ko nas nekaj dovolj pritegne. Ker se na splošno premalo gibamo, je hoditi v družbi veliko bolj motivacijsko, kot pa se mučiti sam. Če ne hodite veliko v hribe, porabite veliko
časa, da sploh najdete kam si želite iti, potem je potrebno naštudirati pot,
kakšno opremo potrebujete, kako sploh priti do želene točke, kjer boste
začeli hoditi, pa vreme, potem pa vam nekaj, na kar niste bili pozorni, uniči
turo. Naše ture so vse strokovno vodene s strani enega ali več izšolanih
vodnikov, ne vozimo se vsak s svojim avtom, ampak napolnimo nekaj vozil
in se skupaj odpeljemo do izhodišča … Je že zadosti razlogov, ali še nadaljujem?
Na začetku je vsaka tura neke vrste izobraževanje. Imamo kar nekaj tečajev, šolanj ali vsaj utrjevanje usvojenega znanja na internih srečanjih. Člani
kluba lahko za isti denar nabavimo veliko kakovostnejšo opremo, kot bi jo
lahko sami. V klubu imamo veliko drage in za marsikoga nedostopne opreme, ki si jo lahko sposodimo brezplačno. Ta oprema je redno vzdrževana in
pregledana, torej varna.
Vsako soboto je predvidena gorniška tura. Vse mogoče res niso primerne
za vse člane. Se pa lahko organizira skupina, ki ravno tako v spremstvu izkušenega vodnika opravi drugo, lažjo turo. Vedno se nekaj najde in vedno se
najde dobra družba, samo pokazati je treba zanimanje. Ni pa nič obvezno,
ni se potrebno nič zagovarjati, zakaj vi to soboto ne bi hodili. Lahko ste član
samo zato, ker v klubu nekoga poznate, si želite za novo leto na večerjo, pa
nimate primerne družbe, se radi udeležite piknika in se malo poveselite.
Če ste še vedno v dvomih, pojdite na internetni naslov www.limberk.si in
se malo razglejte. Mislim, da vas bo hitro prepričalo. Vsaj fotografije si poglejte v galeriji. Prepričan sem, da vam bo kakšna všeč. Visoka članarina
vas skrbi? Naj vas potolažim, da je manjša kot cena skromne malice za v
nahrbtnik. Lahko nas kontaktirate na telefonske številke, ki jih tudi najdete
na isti strani. Lahko nas pa tudi ustavite, ko nas kje srečate v modrih majicah z orlom v rumenem znaku. Radi se pogovarjamo.
Najdete nas tudi na Facebooku, pod Gorniški klub Limberk.
Za konec pa lep planinski pozdrav in pohitite, saj se sezona ravno dobro
začenja, da ne boste kaj zamudili!
Za GK Limberk Rado Kralj

nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča. Po krajši razpravi so
člani vsa poročila soglasno potrdili.

Predsednik Miloš Šušteršič je po
uvodnem pozdravu udeležencem
predlagal v izvolitev člane delovnega predsedstva in dnevni red
občnega zbora. Po potrditvi le-teh
je dosedanji predsednik predstavil
delovanje društva v preteklem letu.
Posebej je poudaril, da ga veseli
dejstvo, da je društvu v preteklem
letu kljub posebnim razmeram in
omejitvam zaradi epidemije, dejansko uspelo realizirati vse planirane
aktivnosti in prireditve, čeprav je
bilo potrebno včasih tudi nekaj improvizacije in prilagoditev razmeram ter omejitvam, ki so bile v tem
času v veljavi. Za TD Polževo, ki deluje že 36 let, je zelo razveseljiv podatek, da društvo šteje 253 članic
in članov, od tega je 51 mlajših od
18 let. Največja in najzahtevnejša
prireditev društva je gotovo organizacija Krevsovega teka, ki je lani, po
dolgem času, spet potekala v lepem
vremenu in s številnimi zadovoljnimi tekači.
Sledila so še poročila blagajnika,

V nadaljevanju je zaradi izteka mandata sledila razrešitev vseh dosedanjih članov v organih društva. Kandidacijska komisija TD Polževo je
članom občnega zbora predstavila
nove in stare kandidate za organe
društva. Glasovanje je bilo javno z
dvigom rok, za predsednika društva
za novo mandatno obdobje je bil
ponovno izvoljen Miloš Šušteršič, ki
to funkcijo zelo uspešno opravlja že
vrsto let. Podpredsedniško funkcijo
bo po novem opravljal Jure Smolič.
Predsedniku, podpredsedniku in
ostalim izvoljenim članom društva
čestitamo in želimo uspešno delo.
Novi (in stari) predsednik TD se je
zahvalil za nov mandat, prav tako
se je zahvalil vsem dosedanjim dolgoletnim članom, simpatizerjem,
prostovoljcem in donatorjem za dosedanji prispevek k uspešnemu delovanju društva. Nato je predstavil
še program dela in finančni načrt za
leto 2022. Tudi program za letošnje
leto je zelo ambiciozno zastavljen in
verjame, da ga bomo člani s skupnimi močmi lahko izvedli v celoti.

Zdravstveni dom Ivančna Gorica
vabi na brezplačne skupinske delavnice

TEHNIKE
SPROŠČANJA
v

četrtek, 28.4.2022 ob 17.00 uri

Izvajali bomo:
1.dihalne vaje

2.postopno
mišično
sproščanje

3.vizualizacija
pomirjujočega
kraja

Občnega zbora so se udeležili tudi
župan občine Ivančna Gorica Dušan
Strnad, predsednik OTZ Stane Kralj,
predsednik KS Višnja Gora Janko Zadel, član TD Višnja Gora Jurij
Groznik in predsednik PGD Kriška
vas Gregor Šušteršič. Župan Dušan
Strnad je izrazil zadovoljstvo z dosedanjim delom društva in povedal,
da se je že začela konkretna rekonstrukcija ceste na Polževem, ki se bo
nadaljevala v dveh ali treh etapah.
Pri tem je poudaril, da bo potrebno
razumevanje in tvorno sodelovanje
z lastniki zemljišč in ostalimi krajani
ter člani društva, če želimo širše in
varnejše cestišče s pasom za pešce.
Prav tako se bo kot župan in naš
krajan po svojih močeh zavzemal
za urejeno okolje in pomagal pri
aktivnostih, ki bodo pomembne za
skupno dobro nas vseh, ki prebivamo na Kriško – polževski planoti kot
tudi za obiskovalce. Tudi vsi ostali
gostje so pohvalili dosedanje delo
društva, sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami v lokalnem in
širšem okolju, ter novemu vodstvu
zaželeli uspešno delo tudi v prihodnje.
Jože Ulčar,
TD Polževo

Zdravstveni dom Ivančna Gorica obvešča
TESTIRANJE V MESECU APRILU
PONEDELJEK 12.00-14.00
TOREK 12.00-14.00
SREDA 12.00-13.30
ČETRTEK 12.00-14.00
PETEK 12.00- 14.00

V ponedeljek, 18. 4. 2022 in sredo, 27. 4. 2022, testiranja
NE IZVAJAMO.
Na mesta odvzemov brisov s seboj prinesite osebno in zdravstveno izkaznico.

CEPLJENJE (covid-19) V MESECU APRILU
SREDA 14.00-15.00

V sredo 27. 4.. 2022 cepljenja NI.
Kje: v veliki
predavalnici
zdravstvenega doma

Prijave in info:
01 620 47 81
tadeja.gruden@zd-ivg.si

S seboj prinesite kartico
zdravstvenega zavarovanja.

Obveščamo vas, da se je na cepljenje proti Covid-19 potrebno predhodno naročiti.
Naročite se lahko od ponedeljka do petka, med 7.00 in 19.30 na informacijah zdravstvenega
doma. Cepljenje poteka v steklenem delu med lekarno in zdravstvenim domom.
Kontaktna številka: 01/ 7819- 000

april 2022

številka 3

Krajevne skupnosti

23

Z zdravo prehrano do boljšega počutja Ali veste, da lahko NVO
v zrelih letih
Microsoftova orodja
Zdravo staranje opredeljujemo kot »proces razvijanja in ohranjanja funkcionalne
sposobnosti, ki omogoča dobro počutje v starejših letih«. Po 65-em letu se zgodijo uporabljate brezplačno?

spremembe, ki vplivajo na življenje starejše osebe in na prehranjevanje. Vse več je
dokazov o pomembnosti vzdrževanja ustrezne prehrane za izboljšanje kakovosti ži- Zagotovo poznate Microsoft in orodja Office. Ampak ali
veste, da lahko Microsoftova orodja uporabljate brezvljenja v starosti.
z visoko biološko vrednostjo in nizko energijsko gosto- plačno? Veste, katera in kako? Če se vaš odgovor glasi
Prehranska priporočila v zrelih letih
Pri načrtovanju prehrane moramo vedno upoštevati to. Priporoča se tudi vnos hrane, ki vsebuje levcin, ki ne, se pridružite spletnim delavnicam, ki jih bo Confiziološke spremembe, ki vplivajo na nastanek prehran- ga najdemo v stročnicah, mesu in ribah, saj spodbuja sulta.si izvedla med 19. in 26. aprilom 2022. Delavnice
skih problemov pri starejših. Upoštevati moramo tudi sintezo mišičnih beljakovin.
bodo potekale na spletu, začele pa se bodo ob 17.uri.
Ogljikovi hidrati in dietne vlaknine
hranilne in energijske potrebe posameznika ter morebitna bolezenska stanja. Posebno pozornost je potrebno nameniti vnosu beljakovin ter mikrohranil, kot so
kalcij, vitamin D in vitamin B 12, kot tudi prehranskim
vlakninam, vrsti zaužite maščobe in vnosu tekočine.

Izbor primernih živil

Živila so nosilci hranilnih snovi in energije. Z ustreznim
načrtovanjem dnevnih obrokov, izborom ustreznih živil, zdravimi ter varnimi postopki priprave lahko zagotovimo vse potrebne hranilne snovi in zadostno količino energije za delovanje in obnovo telesa.

Energijske in hranilne potrebe pri starejših
odraslih

Energijske in hranilne potrebe je treba prilagoditi glede
na prehransko stanje posameznika, morebitno diagnozo, telesno dejavnost. Kadar opažamo upad telesne
mase, se je smiselno pogovoriti z zdravnikom ali kliničnim dietetikom.

Potrebe po makrohranilih pri starejših
odraslih

Beljakovine
Priporoča se, da vključujemo pusta beljakovinska živila

Priporoča se uživanje ogljikovih hidratov z nizkim glikemičnim indeksom. Pri starejših odraslih pogosto pride
do pomanjkanja prehranskih vlaknin, kar ima za posledico zaprtje. Prehranske vlaknine blagodejno vplivajo
na zdravje z zmanjšanjem tveganja za pojav in zaplete
koronarne arterijske bolezni, možganske kapi, hipertenzije, sladkorne bolezni in bolezni prebavil, kot so
zaprtje, hemoroidi in rak debelega črevesa.
Maščobe
Izbiramo kakovostne nenasičene maščobne kisline.
Vnos tekočin
Posebno pozornost namenimo tudi vnosu tekočine, saj
je dehidracija pogost pojav. Priporoča se vsaj 1,5 l tekočine zaužite z vodo, zeliščnimi čaji.
Če bi želeli spremeniti prehranjevalne navade in si
načrtovati jedilnik, se lahko vključite v brezplačno delavnico ZDRAVO JEM, ki jo organizira Zdravstveni dom
Ivančna Gorica. Dietetičarka vam bo svetovala, katera
živila naj zavzemajo največji delež pri načrtovanju jedilnika ter vam nudila podporo v procesu spreminjanja
prehranjevalnih navad.
Ana Stepančič, mag. dietetike,
Zdravstveni dom Ivančna Gorica

Skupaj s strokovnjaki s področja digitalnih orodij bomo za nevladne organizacije izvedli tri spletne delavnice, namenjene spoznavanju paketa Microsoft 365 Business Basic ter najnovejših tehnologij in orodij, ki so na voljo
v tem paketu.
Neprofitne in druge nevladne organizacije morajo imeti možnost, da se v
trenutku usklajujejo z zaposlenimi, partnerji in prostovoljci z vsega sveta.
Da bi nevladnim organizacijam pomagali pri uresničevanju njihovega poslanstva ter pri kakovostnem opravljanju vsakdanjega dela in poslovanja so
pri Microsoftu zasnovali posebno storitev, s katero nevladnim organizacijam tj. društvom, zavodom in ustanovam omogočajo brezplačno uporabo
paketa Microsoft 365 Business Basic.
Začeli bomo 19. 4. 2022 z vzpostavljanjem okolja Office 356. Izvedeli boste,
katere pogoje morate izpolnjevati in katere dokumente morate predložiti
za pridobitev brezplačnega dostopa do Microsoftovih orodij ter, kako omogočiti dostop različnim članom vaše organizacije. Spoznali boste aplikacije, ki so vam na voljo v okviru brezplačne naročnine za NVO, ter kako jih
uporabljati za doseganje čim boljših rezultatov vašega dela. Podrobneje
pa boste spoznali tudi Microsoft Forms, orodje za izdelavo obrazcev. To je
še posebej priročno ravno za NVO, saj lahko z njegovo uporabo beležite
prijave na dogodke, oblikujete ankete in vprašalnike.
V nadaljevanju boste, 21. 4. 2022, spoznali MS Teams, orodje za komunikacijo, ki ga je večina med nami pogosteje začela uporabljati šele v zadnjih
dveh letih, ko smo pogosteje delali od doma. MS Teams ali Teamsi »po domače« vam omogoča veliko več kot le opravljanje video klicev. Omogoča
tudi izvedbo spletnih dogodkov in sestankov pa tudi izmenjavo datotek,
zaradi česar so odlično orodje za interno komunikacijo v NVO.
Spoznavanje Microsoftovih orodij za NVO pa bomo zaključili 26. 4. 2022
s predstavitvijo programov OneDrive in SharePoint. OneDrive je storitev
v oblaku, ki vam omogoča shranjevanje in zaščito datotek. Do svojih dokumentov dostopate z različnih naprav, ter potrebujete le svoj OneDrive
račun. Prednost uporabe OneDrive za NVO pa je, da lahko svoje datoteke
delite ter hkrati s sodelavcem delate v istem dokumentu. To je še posebej
priročno za pripravo poročil, zapisnikov in projektnih prijav. SharePoint pa
lahko uporabite kot varno mesto za shranjevanje vseh informacij in ustvarite arhiv organizacije.
Udeležba na delavnicah je za vse predstavnike nevladnih organizacij brezplačna, obvezna pa je predhodna prijava na: http://www.consulta.si/prijavnica. Prijave so mogoče do zasedenosti mest oz. najkasneje dan pred
posamezno delavnico. Povezavo, preko katere boste dostopali do dogodka, boste prejeli na vaš e-naslov na dan dogodka.
Za več informacij pokličite 059 927 619 ali nam pišite na elektronski naslov: info@consulta.si.
Brezplačne delavnice organizira Consulta.si v okviru projekta 1,2,3 e-drustvo.si, ki se sofinancira iz Sklada za NVO v okviru Ministrstva za javno
upravo.
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Za nami je čisto

Preprosto in lepo

Tretjo soboto v marcu smo člani GK Limberk imeli turo na Pristavo nad Stično. Če Telovadke »Šole zdravja« še vedno vsako jutro vztrajno
smo malo bolj natančni, s hojo smo začeli v, za domačine, Cukarci, ali v Dolini pod vadimo tisoč gibov telesa. Zbiramo se v objemu gozda
Kalom za vse ostale. Povzpeli smo se na Pristavo, opletli okrog nje osmico, se še en- pri strelski koči in ob pokritem balinišču v Ivančni Gorici.
krat povzpeli na njen vrh in pri nekdanjem partizanskem domu malo privezali dušo Neko jutro je bilo kislo vreme in začelo je rositi. Hitro smo zbežale pod
in se nastavljali sončnim žarkom. S Pristave smo nadaljevali na Gradišče, od tam pa streho balinišča in nadaljevale z vajami. Ob tem smo opazile, da je zelo
veliko suhega listja naneslo na balinišče. Sklenile smo, da ga naslednji dan
nazaj v Cukarco. Tudi tisti, ki Pristavo dobro poznajo, so na koncu priznali, da vsaj po pograbimo in pospravimo.
To se je zgodilo na 1. april 2022. Ni aprilska šala. Dokaz je posnetek z akcije.
enem delu poti niso nikoli hodili, ker niso vedeli, da sploh obstaja.
Pot smo zaključili po skoraj petih
urah hoje v Doživljajskem parku
Cukarca, kjer nas je pričakal soavtor
parka Mitja Poljšak (Mizarstvo Poljšak). Omogočil nam je ogled parka,
nam odstopil prostor za druženje
in organiziral odlično kosilo, ki nam
ga je pripravil Gregor Zrilič, ki je že
kar nekaj časa naš krajan, saj živi v
Petrušnji vasi. Poleg tega, da je odličen kuhar, se ukvarja z glasbo, organizira različne dogodke, pa gotovo
bi se še kaj našlo.
Imeli smo idealno vreme, hodili
smo po domačih krajih, za katere
smo ugotovili, da jih bo potrebno
bolje spoznati. Ogledali smo si Doživljajski park Cukarca, ki je resnično velika pridobitev za kraj, občino,
pa tudi za celo Slovenijo. Dogovorili smo se tudi, da bodo nekateri
naši člani hodili plezat na plezalno
steno, ki je najvišja plezalna stena
na prostem v Sloveniji. Za piko na
i se nam je na cilju pridružil še ultramaratonski tekač, trgovec in varilec piva Toni Vencelj. Podaril nam
je zaboj svojega piva, ki nam ga je
obljubil že prejšnji večer. Je rekel,
da malo reklame ne more škoditi.

Da po napornem teku, ali hoji, prija
hladno pivo, pa vesta zagotovo najbolje sam in njegova soproga Katja,
ki ima poleg zavidljivih tekaških rezultatov tudi rekord za pretečeno
slovensko planinsko pot. Vsem, ki
ste tako nesebično poskrbeli za nas,
iskrena hvala in še veliko uspehov

na vaših poteh.
Preživeli smo lep sončen dan, odkrili nekaj novih stezic, odšli domov
prijetno utrujeni in bili v mislih že
na naslednji turi. Lep gorniški pozdrav in srečno!

Majhni uspehi nekaj štejejo in zgledi vlečejo.

Ema Grünbacher

Za GK Limberk, Rado Kralj

Skupščina Krajevne organizacije ZB za vrednote NOB Stična
Na podlagi Statuta Združenja borcev za ohranjanje vrednot NOB
Grosuplje je v petek, 8. 3. 2022, s člani in gosti v Partizanskem domu
na Pristavi potekala skupščina NOB Stična, z namenom, da so cilji,
ideali in vrednote NOB večni in neminljivi. Predsednik KO Stična
Andrej Krese je začel z uvodnim pozdravom in otvoritvijo skupščine. Nadaljevali smo z izvolitvijo organov skupščine. Članom je bilo
predstavljeno poročilo o delu v letu 2021 in finančno poročilo ter
program dela za leto 2022, ki smo ga člani soglasno sprejeli. Plan za
leto 2022 temelji na poudarku zasledovanja vrednot NOB v lokalnem
okolju, skrbi za obeleževanje dogodkov in pomnikov NOB, nekaj časa pa je bilo namenjeno
članstvu in kadrovskim zadevam. V nadaljevanju je predsednik Andrej Krese podal kadrovske
predloge glede nadaljnjega dela. Soglasno smo potrdili štiri delovne skupine, ki bodo skrbele
za operativno in optimalno delo v društvu.
Na dogodku sta bila prisotna gosta, in sicer predsednik NOB Grosuplje tovariš Aleš Tomažin,
predstavila pa se nam je tudi kandidatka za letošnje državnozborske volitve gospa Mojca Cvetek.
Na koncu je sledila pogostitev in zaključek skupščine.
Za NOB Stična: Alenka Bajrami

Vabilo

PROGRAM PRIREDITEV ZB NOB GROSUPLJE
ZA LETO 2022 V OBČINI IVANČNA GORICA
• KO ZB IVANČNA GORICA: sobota, 23. 4. 2022, ob 10.00 – spominska slovesnost pri spomeniku z grobnico padlim talcem in borcem NOB v Radohovi vasi, ob prisotnosti garde SV
• KO ZB KRKA: sobota, 21. 5. 2022, ob 10.00 – predavanje in obisk obnovljene partizanske
bolnice Jauhe za učence POŠ Zagradec
• KO ZB KRKA: petek, 27. 5. 2022, ob 10.00 – predavanje in obisk spomenika narodnemu
heroju Žanu Horvatu na Krki za učence POŠ Krka
• KO ZB VIŠNJA GORA: sobota, 11. junij 2022, ob 16.00 – okrogla miza na temo prehranjevalna akcija prebivalstva v Višnji Gori
• KO ZB STIČNA: sobota, 16. 7. 2022, ob 11.00 – spominska slovesnost pri spomeniku NOB
na Pristavi ob prisotnosti garde SV, s spominskim pohodom od spomenika v Stični na Pristavi
• KO ZB STIČNA IN IVANČNA GORICA: nedelja, 4. 9. 2022, ob 13.00 – spominski pohod od
spomenika v Stični na Debeli hrib in ogled spominske razstave v spomin na ustanovitev
Stiške čete
• KO ZB KRKA: sobota, 17. september 2022, ob 16.00 – spominska slovesnost pred spomenikom padlim slovenskim in italijanskim partizanom na Korinju, ob sodelovanju garde SV
• KO ZB IVANČNA GORICA: sobota, 22. oktober 2022, ob 9.00 – pri grobnici na Muljavi v
počastitev spomina na padle partizane

KOMEMORACIJE IN POLAGANJE CVETJA

PETEK, 28. oktober 2022
- ob 16.00 – Partizansko pokopališče Grosuplje – svečanost s kulturnim programom ter ob
sodelovanju garde SV – KO ZB Grosuplje
- ob 17.00 – Spominski park v Šmarju Sap – svečanost s kulturnim programom ter ob sodelovanju garde SV – KO ZB Šmarje Sap in polaganje cvetja v KO ZB Grosuplje
- pred spomenikom na pokopališču Št. Jurij
- pred spomenikom na pokopališču Škocjan
- pred spomenikom v Žalni
SOBOTA, 29. oktober 2022:
- ob 11.00, pred grobnico v Ambrusu – KO Krka
- ob 18.00, Spodnja Slivnica – KO ZB Grosuplje
NEDELJA, 30. oktober 2022:
- ob 11.00, pri spomeniku v Stični - KO ZB Stična
- ob 16.30, pri spomeniku v Ivančni gorici - KO ZB Ivančna Gorica in polaganje cvetja v KO ZB
Ivančna Gorica in Krka ter Višnja gora
- pred spomenikom v Šentvidu pri Stični in grobnico v Radohovi vasi
- pred grobnico v Ivančni Gorici
- pri grobovih padlih v Zagradcu, pred spomenikom na Krki, pri spomeniku v Znojilah in Hočevju KO ZB Krka 31. oktober 2022, pred spomenikom padlim v Višnji Gori
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Iščemo človeško ribico
Človeška ribica ali močeril (Proteus anguinus) je naša najbolj znana jamska žival in tudi svojevrsten
simbol slovenskega kras. Repata
dvoživka z dolžino do 30 cm je največji jamski vretenčar na svetu. Je
neotenična žival, kar pomeni, da še
odrasel in spolno zrel osebek ohrani nekatere lastnosti ličink: zunanje
škrge, škržne reže, značilno zgradbo kože in ostaja v vodi. Močeril
ima zunanjo podobo jamskih živali:
je skoraj brez kožnih barvil, oči so
pokrnele, gobček je podaljšan in
prisekan. Na življenje v podzemlju
je biološko prilagojen: potreba po
hrani je majhna, presnova je upočasnjena, ves razvoj počasen, število potomcev majhno, živi do 100
let.
Odkritje človeške ribice sega v davno leto 1762, ko so prvi primerki
nenavadnih živali iz Virskega studenca pri Stični prišli v roke naravoslovcu Joannesu Antoniusu Scopoliu, rudniškemu zdravniku v Idriji.
Poslal mu jih je Franz Xaver Wulfen,
profesor fizike z ljubljanskega jezuitskega kolegija, znan predvsem kot
botanik. Poročal je, da stiški patri v
enem od okoliških studencev lovijo
bele ali človeške ribe in jih imajo v
samostanu v vedrih, da jim napovedujejo vreme. Scopoli je začel
živali preučevati, a ga je pri znanstvenem opisu leta 1768 prehitel
dunajski zoolog Laurenti. Izjemno
zanimanje za človeško ribico v svetovnem merilu so sprožile raziskave Karla von Schreibersa po letu
1801, ko je razkril nenavadno prilagoditve na življenje v temi. Živali za
raziskave mu je iz izvirov pri Stični
dostavljal znani naravoslovec in industrialec, baron Žiga Zois. Podatke
o njeni razširjenosti na Kranjskem
sta sredi 19. stoletja začela zbirati
Franc Hochenwart in Henrik Freyer, sodelavca Deželnega muzeja
v Ljubljani in na dolenjskem krasu
zabeležila več najdišč. Poznavanje
se je okrepilo v zadnjem obdobju
s poglobljenimi jamarskimi raziskavami. Danes vemo, da je človeška

ribica endemit dinarskega kras. Živi
od porečja reke Soče pri Trstu, preko južne Slovenije in jugozahodne
Hrvaške do reke Trebišnice v Hercegovini. V Sloveniji je znanih preko 300 najdišč, od teh pomemben
delež na Dolenjskem. Genetske
raziskave pri močerilu nakazujejo,
da se je močeril razcepil na niz nekoliko različnih ras, morda pa celo
vrst.
Človeška ribica v okolici Ivančne
Gorice. V občinskem okviru sta
znani dve območji: izviri ob Krki
in seveda okolica Stične z Virskim
studencem na čelu, ki je ime vrste ponesel v svet. Ob tem je bilo
zapisano tudi njeno ljudsko ime:
človeška ribica. V bližini studenca
se omenja tudi estavela Rupca. V
19. stoletju, času evforičnega nabiranja in preprodaje človeške ribice,
so bili poleg Virskega studenca na
udaru tudi bruhalniki Rupe pri vasi
Rupe. Zapisi Freyerja iz leta 1846
omenjajo še nekaj historičnih lokacij v okolici Stične, za katere nimamo novejših opažanj. Ena od njih je
verjetno izvir Grajžarjevega potoka
pri Šentpavlu na Dolenjskem, gre
za pritok Šentpavelščice, ki ponika
pri Dobu pri Šentvidu. Po visokih
vodah naj bi živali našli tudi v vodnjaku in travniških lužah v Dolu
pri Šentvidu. Preseneča tudi podatek o najdbi živali v potoku Višnjice
pri Starem trgu pod Višnjo Goro,
kjer sicer prevladuje dolomitno
zaledje. Stiška populacija človeških
ribic ni dragocena le zato, ker je po
njej opisana vrsta. Na veliko posebnost kažejo tudi dosedanje genetske raziskave Oddelka za biologijo
Biotehniške fakultete Univerze v
Ljubljan, ki kažejo, da je kontaktni
kras širšega območja Dobske uvale verjeto domovanje potencialno
samostojne vrste. Lokacije v dolini
Krke naj bi pripadale drugi potencialno samostojni vrsti. V občinskem
okviru je največ podatkov znanih iz
potapljanj v Krški jami in sosednji
Poltarici, občasno pa jih naplavi
tudi v izviru Globočec pri Zagradcu.
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Sklepamo, da proteus poseljuje večji del pozemskega zaledja Krke in
pritokov, vse do Radenskega polja,
Luč in Dobre polja, kjer je prav tako
potrjena njihova prisotnost.
Stanje lokalne populacije je zaskrbljujoče v Virskem studencu. Monitoring kakovosti vode namreč že
nekaj desetletji kaže, da so pogoste presežene varne koncentracije
nitratov za močerila. Za dvoživke
močno toksične substance v vodo
pritekajo zaradi neurejene kanalizacije ali neustreznega gnojenja
v zaledju. Na ogrožanje izjemne
lokalne populacije je pred desetletjem začela opozarjati, žal že pokojna, domačinka Tatjana Kordiš, a je
problem še vedno prisoten. Boljše
razmere potrjuje monitoring izvirov Krke, kjer sicer problematične
ponornice z Radenskega polja razredči dotok neobremenjenih zalednih vod. Kljub temu so v izviru
Krke občasno povišani pesticidi.
Človeška ribica in projekt »Voda
- (iz)viri življenja«. Projekt poteka
na območju občin Dolenjske Toplice (vodilni partner), Žužemberk,
Ivančna Gorica in Trebnje združenih v LAS STIK. V vsaki lokalni
skupnosti bomo izpostavili eno od
lokalitet vrste, jo opremili z informativno tablo in vključili v Vodno
pot, ki jih bo povezovala. Eden izmed ciljev projekta je tudi ocena
stanja ogroženosti človeške ribice
na obravnavanem območju. Na več
najdiščih nas skrbi slaba kakovost
podzemske vode, kar gotovo vpliva
na vitalnost populacije ogrožene
vrste, ki je še zlasti občutljiva na
nitrate, težke kovine in pesticide.
Razširjenost vrste še ni povsem
dognana. Da bi bila prizadevanja
za njeno ohranitev čim bolj učinkovita, prosimo, da sporočite tudi
eventualna vaša opažanja močerila
v naravi!
Andrej Hudoklin,
Zavod RS za varstvo narave

Virski studence, prvo najdišče človeške ribice. Foto Andrej Hudoklin.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«

Človeška ribica. Foto Leopold Bregar.

Vabljeni na predavanje v okviru projekta

»Voda - (iz)viri življenja«

Človeška ribica kot fenomen in problem v
občini Ivančna Gorica,
v petek, 6. maja 2022, ob 18. uri,
Družbeni dom na Krki.
Po predavanju bo voden ogled jame.
Izvedba:
Andrej Hudoklin,
Zavod RS za varstvo narave
Jamarski klub Krka in
Turistično društvo Krka
Vstopnine NI.
Delovna skupina istega dne predhodno izvede
srečanje tudi v Ivančni Gorici.

26 Krajevne skupnosti

april 2022

številka 3

Ivankine Spominčice
PRAVNO VARSTVO - PREMOŽENJE OSEBE Z DEMENCO
Vse prepogosto smo priča sporom
med dediči, ki so posledica neurejenega pravnega nasledstva. Ti spori
lahko v najhujših primerih pripeljejo do razkola in popolne odtujitve
med sorodniki. Omenjenim sporom
se je pogosto moč izogniti s sklenitvijo naslednjih pravnih listin:
• oporoka (objava v prejšnji številki Klasja)
• pogodba o izročitvi in razdelitvi
premoženja
• darilna pogodba in
• pogodba o preužitku.

POGODBA O IZROČITVI IN
RAZDELITVI PREMOŽENJA
(IZROČILNA POGODBA)

Pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja (izročilno pogodbo) ureja
v petem poglavju Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16
– odl. US).
Z izročilno pogodbo se izročitelj zaveže, da bo izročil in razdelil svoje
premoženje svojim potomcem, posvojencem ter njihovim potomcem.
Pogodba mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa in je veljavna
le tedaj, če se z njo strinjajo vsi izročiteljevi potomci, posvojenci in
njihovi potomci, ki bi bili po zakonu
poklicani, da po njem dedujejo (potomci). Izročitev in razdelitev ostaneta veljavni, če potomec, ki se ni
strinjal, umre pred izročiteljem, ne
da bi bil zapustil svoje potomce, če
se odpove dediščini, če je razdedinjen ali če je dedno nevreden.
Pri izročitvi in razdelitvi mora biti
zajeto samo sedanje izročiteljevo
premoženje, in sicer vse ali samo
njegov del.
Ko prednik, ki je za življenja izročil in razdelil svoje premoženje,
umre, je njegova zapuščina samo
tisto premoženje, ki ni bilo zajeto
z izročitvijo in razdelitvijo, in tisto
premoženje, ki ga je pridobil pozneje. Premoženje, ki so ga njegovi
potomci prej pridobili z izročitvijo
in razdelitvijo, ne spada v njegovo zapuščino in se ne upošteva pri
ugotavljanju njene vrednosti.
Če se kakšen potomec ni strinjal z
izročitvijo in razdelitvijo, se štejejo
tisti deli premoženja, ki so bili izročeni drugim potomcem, za darila
in se po prednikovi smrti z njimi
ravna kot z darili, ki jih je prednik
dal dedičem. Enako se ravna, če se
izročitelju po izročitvi in razdelitvi,
s katero so se strinjali vsi potomci,
rodi otrok ali se pojavi potomec, ki
je bil razglašen za mrtvega.
Ob izročitvi in razdelitvi lahko pridrži izročitelj zase ali za svojega zakonca ali za koga drugega pravico
užitka vsega izročenega premoženja ali dela premoženja ali si izgovori dosmrtno rento v naravi ali v
denarju, dosmrtno preživljanje ali
kakšno drugo nadomestilo. Če sta
užitek ali dosmrtna renta dogovorjena za izročitelja in njegovega zakonca skupaj, gre v primeru smrti
enega od njiju užitek oziroma renta
v celoti drugemu do njegove smrti,
če ni kaj drugega dogovorjeno ali
če iz okoliščin primera ne izhaja kaj
drugega.
Izročitelj lahko pri izročitvi in razdelitvi upošteva tudi svojega zakonca.
V tem primeru je potrebno, da se

ta s tem strinja. Če zakonec ni upoštevan, ostane njegova pravica do
nujnega deleža neokrnjena.
Potomci, med katere je izročitelj
razdelil svoje premoženje, niso odgovorni za njegove dolgove, če ni
bilo ob izročitvi in razdelitvi določeno kaj drugega. Izročiteljevi upniki
lahko izpodbijajo izročitev in razdelitev ob pogojih, ki veljajo za izpodbijanje neodplačnih razpolaganj.
Izročitelj lahko prekliče pogodbo
zaradi hude nehvaležnosti, če se po
njeni sklenitvi potomec proti njemu
ali njegovemu bližnjemu obnaša
tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi ta
prejeto obdržal. Enako pravico ima
izročitelj, če potomec ne daje njemu ali komu drugemu preživnine,
ki je bila dogovorjena s pogodbo
o izročitvi in razdelitvi in če ne poravna izročiteljevih dolgov, katerih
poravnava mu je bila v tej pogodbi
naložena.
Potomec, ki je moral vrniti izročitelju to, kar je prejel ob izročitvi in
razdelitvi, lahko zahteva svoj nujni delež po izročiteljevi smrti, če
ni razdedinjen ali nevreden, da bi
dedoval po izročitelju, ali če se ni
odpovedal dediščini. Pri izračunavanju njegovega nujnega deleža se
štejejo tisti deli premoženja, ki jih je
zapustnik za časa življenja izročil in
razdelil med druge svoje potomce,
za darila.

DARILNA POGODBA

Darilno pogodbo ureja v četrtem
poglavju Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 64/16 – odl. US).
Darilna pogodba je pogodba, s katero darovalec neodplačno prepusti
obdarjencu kakšno stvar ali pravico,
obdarjenec pa to prepustitev sprejme. Predmet darilne pogodbe je
lahko premičnina, nepremičnina in
tako dalje. Pri darilni pogodbi za nepremičnino je pomembno vedeti,
da sama lastninska pravica preide
na obdarjenca šele, ko se le-ta vpiše v Zemljiško knjigo kot lastnik. Priporočljivo je, da že sama pogodba
vsebuje zemljiškoknjižno dovolilo.
V tem primeru je potrebno podpis
darovalca na darilni pogodbi notarsko overiti. Če darilna pogodba
zemljiškoknjižnega dovolila ne vsebuje, je potrebno le-tega sestaviti
ločeno ter nato notarsko overiti
podpis na zemljiškoknjižnem dovolilu (če zemljiškoknjižno dovolilo
ni del darilne pogodbe, podpisa na
darilni pogodbi ni potrebno overiti).
Za darilno pogodbo velja, da mora
biti sklenjena v pisni obliki ali da je
darilo dejansko izročeno. Darilna
pogodba, sklenjena med zakoncema ali izvenzakonskima partnerjema, mora biti narejena v obliki notarskega zapisa.
Darilne pogodbe ni potrebno skleniti ob običajnih obdaritvah, kot so
rojstni dnevi, božič, novo leto, valentinovo in podobno.
Po Zakonu o davku na dediščine in
darila (ZDDD), je davka oproščeno darilo, ki ga prejme darovalčev
dedič prvega dednega reda (to so
potomci in zakonec) oziroma obdarjenec, ki je izenačen z dedičem
prvega dednega reda (to so zet,
snaha, pastorek in dedič ali obdar-

jenec, ki je živel z zapustnikom ali
darovalcem v registrirani istospolni
partnerski skupnosti).
Vsi ostali obdarjenci (fizične osebe)
plačajo davek glede na dedni red,
po progresivni lestvici, navedeni
v 8. členu Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni list RS, št.
117/06 in 36/16 – odl. US).
Časovne omejitve za preklic darilne
pogodbe ni. To pomeni, da lahko
darilno pogodbo prekličemo kadarkoli. Edini pogoj je, da mora darovalec preklic darilne pogodbe opraviti
v enem letu od dneva, ko je izvedel
za razlog za preklic. Stranki v darilni
pogodbi ne moreta določiti, da se
darovalec odpoveduje svoji pravici
do preklica darilne pogodbe. Morebitna določba o odpovedi pravici do
preklica v darilni pogodbi je nična.
Darilno pogodbo je mogoče preklicati iz zakonsko predvidenih razlogov ali iz razlogov, ki jih stranki že z
darilno pogodbo posebej določita.
Ti razlogi so naslednji:
a) Preklic darilne pogodbe zaradi
stiske
Darovalec lahko prekliče darilno
pogodbo, če pride po sklenitvi pogodbe v položaj, ko je ogroženo
njegovo preživljanje. Premoženjska stiska ne sme le groziti, ampak
mora obstajati oziroma mora biti
takšna, da darovalec nima sredstev
za preživljanje sebe oziroma oseb,
ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
Preklic iz tega razloga ni mogoč, če
bi zaradi preklica obdarjenec prišel
v položaj, da bi bilo ogroženo njegovo preživljanje.
Obdarjenec je darovalcu dolžan vrniti prejeto stvar ali drug predmet
darila. Pri tem ima obdarjenec možnost, da ne vrne prejetega darila,
temveč ga obdrži, pod pogojem, da
darovalcu zagotovi druga sredstva,
ki mu omogočajo preživljanje.
b) Preklic darilne pogodbe zaradi
hude nehvaležnost
Darovalec lahko prekliče darilno
pogodbo, če se po sklenitvi darilne
pogodbe obnaša obdarjenec proti darovalcu ali njegovim bližnjim
tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Preklic iz
tega razloga pride v poštev le, ko je
darovalec fizična oseba, ne pa tudi,
ko je darovalec pravna oseba.
Pravica do preklica darilne pogodbe je podedljiva. Zaradi neprimernega obnašanja obdarjenca proti
darovalcu lahko darilno pogodbo
prekliče tudi darovalčev dedič. Ni
pa mogoč preklic, če je darovalec
obnašanje obdarjencu odpustil.
c) Preklic darilne pogodbe zaradi
pozneje rojenih otrok
Pogoji za preklic darilne pogodbe
zaradi pozneje rojenih otrok so, da
darovalec pred sklenitvijo darilne
pogodbe ni imel otrok, da je pošteno sklenil darilno pogodbo in da je
po sklenitvi darilne pogodbe dobil
otroka. V primeru, da gre za preklic,
ko je darilo nepremičnina, in se obdarjenec s preklicem strinja, lahko
darovalec in obdarjenec kot podlago za vnovičen vpis darovalca kot
lastnika v zemljiško knjigo skleneta
sporazum.

Nujni dediči lahko v primeru smrti
darovalca zahtevajo razveljavitev
darilne pogodbe. V primeru, da v
dedni masi ni dovolj premoženja,
da bi bili nujni dediči poplačani,
lahko le-ti, zahtevajo razveljavitev
darilne pogodbe ter vračilo darila v
dedno maso, tako da se lahko poplačajo nujni deleži.

POGODBA O PREUŽITKU

Pogodbo o preužitku ureja v sedmem poglavju Obligacijski zakonik
(Uradni list RS, št. 97/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 64/16 – odl.
US).
S pogodbo o preužitku, ki mora
biti sestavljena v obliki notarskega
zapisa, se ena stranka (preužitkar)
zavezuje, da bo na drugo stranko
(prevzemnik) prenesla lastninsko
pravico na določenih svojih nepremičninah, prevzemnik pa se zavezuje, da bo preužitkarju ali komu
drugemu do njegove smrti nudil
določene dajatve in storitve. Skupaj

z nepremičninami so predmet pogodbe tudi premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnin, če stranki ne določita drugače.
Prevzemnikove obveznosti se lahko
dogovorijo v obliki občasnih denarnih dajatev, nudenju življenjskih
potrebščin, oskrbovanju, zagotovitvi stanovanjskega prostora, prepustitvi uživanja določenega zemljišča
in podobno.
Če prevzemnik prevzete nepremičnine odsvoji, je za izpolnitev obveznosti iz pogodbe o preužitku odgovoren tudi novi pridobitelj, če je
preužitek vpisan v zemljiško knjigo
kot stvarno breme.
Če pogodbenika živita skupaj in se
njuno razmerje tako omaje, da postane skupno življenje nevzdržno,
lahko vsaka stranka zahteva, da se
pogodba razveže. Vsaka stranka
lahko zahteva, da se pogodba razveže, če druga stranka ne izpolnjuje
svojih obveznosti.
Vir:
https://www.spomincica.
si/?page_id=79874

*********************************************************
Oddaja za starejše »Ah, ta leta!«
Oddaja za mlade, malo starejše in še malo bolj starejše, a mlade
po srcu!
Vsak petek ob 17.20 na TV SLO 1
15. april 2022: MOČ VERE
Lahko vera v ljubezen in zaupanje v dobro premagata strahove in negotovost današnjega sveta? Ali vera danes še lahko premika gore? Pred
nami je velika noč, največji krščanski praznik, praznik veselja in upanja.
Ali tudi danes, ko se stvarnost mnogokrat zdi temačna, še lahko vidimo
luč? Kje iskati svetlobo in kako verjeti, da bo ostala z nami, ko jo najdemo? Misli o veri v dobro, o upanju in ljubezni bo z nami delil humanist,
pisatelj, vernik, predavatelj in duhovnik pater Karel Gržan.

»Kdo nam lahko najbolj doživeto in srčno spregovori o moči vere v
dneh, ko se pripravljamo na praznovanje velike noči? Moja prva misel je bil seveda pater Karel Gržan, ki v oddaji poudari, »da smo ljudje
navzven navidezno ločeni, toda na nivoju duha segamo v tisto, kjer je
sveta enost. V tej notrini zaznavamo, da je to, kar imenujemo Bog –
Ljubezen.«
In še nekaj prihajajočih oddaj: 22. april: SLUŽBA ZA VSE – o odnosu do
starejših zaposlenih; 29. april: VLOGA DOMAČIH ŽIVALI; NOVI ZAČETKI – partnerski odnosi v zrelih letih; (NE)MINLJIVA LEPOTA – o lepoti
v zrelih letih z manekenko Bernardo Marovt; ŽIVLJENJE S SLADKORNO
BOLEZNIJO; POMEN PLESA ZA STAREJŠE; UPOKOJEN, A NE V POKOJU
– z igralko Mileno Zupančič; MEDGENERACIJSKI ODNOS STARŠI–DRASLI–OTROCI.
Besedilo: Neva Novljan (občanka Ivančne Gorice), urednica oddaje Ah, ta leta!
Foto: RTV Slovenija

*********************************************************
Skupina za samopomoč svojcem oseb z demenco se ponovno druži v
torek, 10. maja 2022, (14. junij), ob 19. uri, v Jama Stična, Stična 27
(v lično opremljeni zadnji sobi). Družili se bomo vsak drugi torek v
mesecu, ob 18. uri. Vabimo svojce, kakor tudi obolele za demenco, da
se nam pridružite.
Na srečanjih skupine za samopomoč svojci pridobijo znanje in informacije, pomembne za nadaljnje življenje z osebo z demenco, kakor tudi
informacije za oskrbo ter nego osebe, znanje o ustrezni komunikaciji,
načrtovanju prihodnosti ob osebi z demenco, o aktivnostih, ki jih še
zmore, ohranjanje samostojnosti. Sodelovanje v skupini, medsebojna
izmenjava izkušenj in pridobljeno znanje pripomorejo k razbremenjevanju osebnih stisk. Pomembno je vedeti, da svojci v prvi fazi demence
spodbujajo samostojnost bolnika, v drugi fazi poskrbijo za varnost, v
tretji fazi pa za nego in udobje. NE POZABITE PRITI!
Pripravila: Anja Žitnik, Ivankine Spominčice (031 670 337)
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Trd bodi, neizprosen, mož jeklen!
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Okrogla miza ob zaključku Jurčičevega leta
Ob zaključku Jurčičevega leta smo
na povabilo in v organizaciji zavoda
Prijetno domače pripravili okroglo mizo ob zaključku Jurčičevega
leta. Sodelovali so gostje: dr. Urška
Perenič, ddr. Igor Grdina, Maruša
Pušnik, Damijan Stepančič, dr. Mihael Glavan, Ivan Sivec in Dragica
Šteh. Okroglo mizo sva vodila Lea
Kastelic in Igor Gruden, učitelja na
Srednji šoli Josipa Jurčiča. Z interpretacijo del v povezavi z Jurčičem
so pogovor oplemenitili tudi naši
dijaki.
Gostje so odgovarjali na vprašanja o Jurčičevem boju za slovenski
jezik, zavzemanju za zedinjenje

in pravice slovenskega naroda, o
njegovem nespornem pomenu za
slovensko novinarstvo, saj je kot
časnikar in urednik »branil čast in
pravico svojega naroda ter jezika«.
Pogovarjali smo se o sedanjem lokalnem razumevanju dela Josipa
Jurčiča, možnostih za nadgradnjo
pomena le-tega pri mladih in tudi
malo manj mladih. Kako vse to
početi v današnjem času, kje in za
koga.
Nekaj smo rekli tudi o »Jurčičevih«
ženskah. O njegovih nesrečnih ljubeznih, neizpolnjenih željah, nedosegljivosti njegovih »izvoljenk« in
o možnih razlogih za to: predanost

delu ali zgolj nižji družbeni stan. Pri
tem smo omenili seveda tudi lastnosti in usode njegovih knjižnih
junakinj: neodvisnost, »odpadništvo« in seksualnost Lepe Vide, pa
tudi zmago ljubezni, npr. v Sosedovem sinu in hrepenenje, pravičnost
ter samozavest Veronike Deseniške.
Izpostavili smo Jurčičevo kritično in satirično obravnavo družbe,
zlasti v Kozlovski sodbi, primerjali današnje družbeno dogajanje
z ravno tako prelomnimi časi v 2.
polovici 19. stoletja, analizirali Jurčiča kot »zglednega domoljuba in
političnega prvoboritelja«, saj je

Dan za spremembe na Srednji šoli
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Na Srednji šoli Josipa Jurčiča smo se pridružili 13. vseslovenski prostovoljski akciji
Dan za spremembe z naslovom Soustvarjajmo skupnost, ki smo jo izvedli v petek,
8. aprila, po pouku v prostorih šole. Akcija ima močan trajnostni pomen, saj želimo
srednješolce in tudi vse druge navajati k prehodu v trajnostno družbo. Akcija je potekala tudi v okviru dejavnosti Ekošole, ki deluje na šoli, in jih redno izvajamo že več
let (zbiranje starega papirja, baterij …).
Sodelovali smo na naslednjih področjih:
1. ZAMENJEVALNICA oblek in knjig
(po načelih prinesi – odnesi,
prinesi – ne odnesi, ne prinesi –
odnesi).
2. ZBIRALNE AKCIJE starega papirja, starih mobitelov in baterij.
3. IGRANJE ŠAHA.
Izmenjava oblačil in posledično nošenje oblačil iz druge roke ni več
tabu, ampak (skoraj) trend. Zamenjali smo zgledno količino oblek,
kar je ostalo, pa smo del predali
Azilnem domu, del pa Centru ponovne uporabe. Kot zanimivost naj
zapiševa, da je bilo na izmenjavi
tudi nekaj parov športnih copat
najboljšega kolesarja sveta Tadeja
Pogačarja, ki so v trenutku dobili
nove lastnike.
Prav tako je nove lastnike dobilo veliko knjig, odigranih pa je bilo tudi
nekaj odličnih šahovskih partij.
Nabrali smo več kot 3 tone starega
papirja, kar pomeni, da smo privarčevali približno 50 odraslih dreves,
veliko električne energije, vode in
nafte, kar je tudi zelo pomembno.

bil tedanjim konservativnim, tudi
»nemškim« krogom trn v peti, včasih preveč oster, »strasten prenapetež«. Se zgodovina ponavlja? Kot
tragedija ali farsa? Ali oboje? Kdo
smo novodobni Jurčiči?
Z gosti smo se pogovarjali tudi o
ilustratorsko-literarni navezavi. S
sodelovanjem avtorja dr. Mihaela
Glavana in ilustratorja Damijana
Stepančiča je nastalo delo Naš Jurčič. Izpostavili smo, da je izziv ilustrirati vse, kar se dotika ljudskega
izročila. Pomemben poudarek je,
da likovna zgodba poteka vzporedno z Jurčičevo življenjsko zgodbo.
Za ilustratorski navdih pa so poskrbeli ljudje, okolje in celotna »paleta čudaških karakterjev in desetih
bratov«.
Knjiga Naš Jurčič je poskus celovite
predstavitve Jurčičevega življenja,
ustvarjalnega in politično-novinarskega dela. Jurčič je sredi nemškega Maribora izjemno poudarjal
jezikovno ozaveščenost – bistvo
slovenstva je jezik. To pa je bila ves
čas rdeča nit Slovenskega naroda.
Dotaknili smo se tudi velike slovesnosti na Muljavi leto po Jurčičevi
smrti. V duhovni zavesti tistega
časa je Jurčič pomenil izredno veliko.

Poudarili smo tudi dejstva, da je
Jurčič izhajal iz ljudstva, živel med
ljudmi in vedel, kako pisati. Vsako
pisanje pa je seveda tudi osebni
podpis. Jurčič je čutil, da mora narediti nekaj za svoj narod. V zaključnem delu pa smo se pogovarjali o
aktualizaciji Josipa Jurčiča in o tem,
da je bil vplivnež svojega časa. Vrednote pa so tiste, ki povezujejo Jurčičev in današnji čas.
Svoje delo in pogled na Jurčiča nam
je predstavil tudi dr. Mihael Glavan.
Tako kot vedno, je bil tudi pri tem
pogovoru aktiven, pronicljiv in zanimiv sogovornik. Žal pa je bil to
njegov zadnji javni nastop. Njegovo pedagoško in strokovno delo je
za naše kraje neprecenljivo. Dolga leta je vodil rokopisni oddelek
NUK-a in to še posebej nadgradil
z dragocenimi prispevki pri ohranjanju naše lokalne kulturne dediščine v domoznanskih publikacijah
občine in na drugih področjih svojega bogatega življenjskega opusa.
Spominjali se ga bomo s ponosom
in zavestjo, da je pomemben del
plejade velikih ustvarjalcev v naši
občini.
Igor Gruden, Lea Kastelic

Avtor glasbe:
Robert Kohek

Avtorica slike:
Mija Hribar, 1. K

Osnovna šola

Mehurčk
i za srečo,
mehurčk
i
pogled, k bližine,
i se vrača
v
najlepše
spomine,
mehurčk
i letite, n
aš
svet se vr
ti,
življenje
nas čaka
in srečo
deli.

Avtorica spevoigre:
Dragica Šteh

VA B I L O
Odpiramo vrata kulturi, prireditvam in druženju.
Na OŠ Zagradec smo skušali ujeti utrip koronačasa
v avtorski spevoigri z naslovom MEHURČKI.
Na prireditvi bomo potrkali na vašo velikodušnost.
Vsi vaši prostovoljni prispevki bodo namenjeni šolskemu skladu,
prav tako tudi izkupiček dražbe slik, ki jo pripravljamo za vas.

Zahvaljujeva se dijakom prostovoljcem, ki so pridno sortirali ter zlagali
obleke in knjige. Prav tako se zahvaljujeva vsem dijakom in staršem za

pomoč in sodelovanje, sodelavcem
in vodstvu šole, da smo akcijo uspešno izvedli.
Dragica Eržen in Simon Bregar

Pridružite se nam v
torek, 26. aprila 2022, ob 18.00
v športni dvorani OŠ Zagradec.
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Dijaki 2. letnika v okviru Ciciplaninci na suhokranjskem
Triglavu
projekta Ambasadorji
Evropskega parlamenta
sodelovali na Evrošoli
2022
Dijaki ambasadorji so 30. marca 2022 s svojimi kolegi iz
vseh držav Evropske unije sodelovali na video srečanju
Euroscola/Evrošola.

Na dan, ko se ptički ženijo, smo
se ciciplaninci iz PD Polž pod vodstvom vodnika Janeza Čebularja
odpravili na pohod na najvišji vrh
Suhe krajine.
V mrzlem jutru, ko je bilo v dolini še
pod lediščem, smo se z avtomobili
peljali do Soteske, prečkali Krko in
se po gozdni cesti odpeljali pod vrh
Svetega Petra, 888 m. Od tam smo
se kar hitro odpravili proti vrhu, saj
je bil na tej višini še sneg in prav nič
toplo. Po slabem kilometru hoje
smo z gozdne ceste zavili na pot in
markacijam sledili do vrha, kjer smo
bili nagrajeni s krasnim razgledom,
ki sega od Triglava mimo Grintavca,
Pece, Uršlje Gore vse do Trdinovega
vrha, Roga in Snežnika. Seveda pa
je krasen razgled tudi na naše kraje,
Lisec, Dvor in Žužemberk.
Kljub temu da nas je sonce že lepo
grelo, nas je hladen veter usmeril v
prijetno planinsko kočo, kjer smo
se okrepčali s toplim planinskim
čajem. Po oddihu smo se odpravili
v dolino, vendar po drugi poti, po

križevem potu. Kmalu smo ugotovili, da smo avtomobile parkirali
malce previsoko in da se bo naš
izlet prehitro končal. Željni gibanja
na svežem zraku smo se spustili še
malo niže, nato pa se, spet na hrib
seveda, vrnili do avtomobilov.
Vso pot nas je spremljala dobra
volja in navdušenje, saj se je spet

začela pohodniška sezona, vodnik
Janez pa nas je varno vodil po poti
in nam razlagal o vrhu, planinskih
poteh in vedenju v planinah. Prav
vsi, še posebej pa otroci, smo se
strinjali, da že nestrpno čakamo naslednji pohod.
Sanja Sevnik

Pohod na Mrzlico
Evrošola ali simulacija Evropskega parlamenta je priložnost, da mladi
neposredno izkusijo, kako evropska integracija deluje v praksi. Dijake je
najprej pozdravila Roberta Metsola, predsednica Evropskega parlamenta. Evropska unija daje velik poudarek na delo z mladimi, saj predstavljajo prihodnost Evrope.
Evropska unija, v kateri danes živimo, je zamisel vizionarskih voditeljev.
Njihovi energičnosti in navdušenju se lahko zahvalimo, da se nam zdita
mir in stabilnost v Evropi samoumevna. Srečanje se je zato začelo s praznovanjem 65. obletnice podpisa Rimske pogodbe. S to pogodbo je bila
ustanovljena Evropska gospodarska skupnost (EGS), ki je združila šest
držav (Belgijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Luksemburg in Nizozemsko) v
prizadevanjih za povezovanje in gospodarsko rast prek trgovine. Ustvarila je enotni trg, ki temelji na prostem pretoku blaga, oseb, storitev in
kapitala. Cilj skupnega trga je bil med drugim zagotoviti korak naprej
proti tesnejši politični enotnosti Evrope.
Za večino najbolj zanimiv del srečanja je bilo pričanje gospoda Bernarda
Offena, ki se je rodil na Poljskem, živel v getu, ko pa so geti postali predragi za vzdrževanje, je bil kot še mnogo drugih nasilno ločen od svoje
družine in poslan v koncentracijsko taborišče. Preživel jih je pet. Po vojni
je emigriral v Združene države. Prvič se je na Poljsko vrnil leta 1981, da
bi se spopadel z demoni iz preteklosti. Grozote, ki jih je doživel in katere
si mladi danes ne morejo niti zamisliti, je dokumentiral v štirih filmih.
Njegovo sporočilo mladim je bilo kratko in preprosto; ljudje naj bodo
med seboj bratje in naj sodelujejo za boljšo prihodnost.
Dijaki so spoznali delovanje Evropskega parlamenta, za namen Evrošole
pa so posneli film, kjer so predstavili svoje ideje o demokraciji in razpravljali o vprašanjih kot so svoboda izražanja, lažne novice, dezinformacije,
kibernetski napadi in ohranjanje vrednot demokracije.
Kaj so sklenili na koncu? Kljub mnogim težavam, s katerimi se soočamo,
je najpomembnejše ohranjati mir, saj se bomo samo v miru in s skupnimi
napori lahko posvečali skupnim ciljem.
Jan Dežman, Mojca Saje Kušar

V soboto, 26. 3. 2022, smo se s
planinskim krožkom učencev OŠ
Stična, OŠ Zagradec in PŠ Krka odpravili na 3. planinski pohod v tem
šolskem letu, na Mrzlico. Interesna
dejavnost, ki poteka že nekaj let,
vključuje učence od drugega do
vključno petega razreda. Poleg njih
vzamemo s seboj tudi najbolj pridne učence višjih razredov, ki so že
bolj izkušeni planinci.
Kar 65 pohodnikov s spremljevalci
in planinskimi vodniki Planinskega
društva Polž Višnja Gora smo bili
že pred sedmo uro zjutraj na avtobusu in na poti proti Zasavju. Polni
pričakovanj smo se med vožnjo pogovarjali o pohodu, ki nas je čakal,
povrhu vsega pa je tudi vreme sodelovalo z nami. Bil je topel, pravi
spomladanski dan, brez vsakršnega
oblačka.
Mrzlica je odlična planinska točka,
na višini 1122 m. Imenujejo jo tudi

Knapovski in savinjski Triglav. Širše
področje Mrzlice je razglašeno za
krajinski park, saj se ponaša z bogatim in raznolikim rastlinstvom.
Nekaj minut pod vrhom se nahaja
velik planinski dom, pod njim so
številna igrala in klopi. Zaradi svoje višine je Mrzlica razgledna gora,
najlepši pogled pa se odpre na Sa-

vinjsko dolino in hribovja, ki jo obdajajo.
Okoli 16. ure smo se vrnili domov in
ravno prav utrujeni že komaj čakamo naslednji pohod.
Napisal Marjan Kralj,
mentorji planinskega krožka
OŠ Zagradec in OŠ Stična

Sreča je svet v moji družini
31. 3. 2022 so malčki iz vrtca Sonček skupaj z vzgojiteljicami pripravili v Kulturnem domu Zagradec
prisrčno druženje. Že dobre pol ure
pred prireditvijo za starše, bratce in
sestrice so Sovice, Pikapolonice in
Levčki zasedli odrske deske. Slišalo
se je »žlobudranje« malčkov, petje
pesmice, navodila vzgojiteljic in
sem in tja tudi kakšen jok. Ko se je
zavesa dvignila, je vsak od nas staršev strmel v svojega otroka. V rokah
smo držali telefone, s katerimi smo
skušali posneti vsak premik naših
malčkov.
Najbolj prisrčno je bilo opazovati
otroke, ki so med nastopanjem iskali s pogledom po dvorani svoje
starše. Ko so jih zagledali, so kar
med pesmico pokazali na mamico
ali očija in jim pomahali. Vsaka skupina se je predstavila s svojo točko, ki jo je popestrila usklajenost v
oblačilih in gibu. Prireditev so povezovali najstarejši malčki v vrtcu, ki
so s tem že pridno vadili za jesenski

odhod v šolo.
Za zaključek so vsi otroci skupaj s
svojimi vzgojiteljicami ob spremljavi harmonike zapeli pesmico Mi se
imamo radi in staršem poklonili
drobno pozornost.
Starši se najlepše zahvaljujemo
vsem vzgojiteljicam, ki spremljajo
naše korenjake, jih učijo samostoj-

nosti, prilagajanja, medsebojne
pomoči in še veliko drugega. Prav
vesela sem, da predam svojo hčerko osebam, ki jo imajo rade, kot da
bi bila njihova. Danes je bilo začutiti, da je sreča svet v družini in tudi
da je sreča svet v skupinici v vrtcu
Sonček.
mamica Sovice Kristine
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IN MEMORIAM dr. Mihael Glavan (1945–2022)
V trenutkih slovesa se nam ne ponujajo odgovori, ampak se nam
zastavljajo vprašanja. Najprej tisto
temeljno in najbolj boleče: kako je
mogoče, da kar nenadoma ni več
med nami človeka, ki je popolnoma
nepričakovano, v trenutku zastal
sredi dela, poln novih, še nedokončanih načrtov, v izvrstni fizični
in ustvarjalni kondiciji? Človeka,
ki ob upokojitvi ni odložil svojega
strokovnega poslanstva, ampak je
le še stopnjeval ritem dela in širino
duhovnega obzorja, ki se je zdelo
brezmejno. Ostal je reden obiskovalec in uporabnik bogatega fonda
gradiva Rokopisne zbirke, za katerega je bil v veliki meri sam zaslužen.
V zadnjih letih so si po vrsti sledile
nove in nove izdaje literarno-zgodovinskih in biografskih znanstvenih in poljudnih monografij, člankov, stripov, intervjujev, referatov,
časopisnih prispevkov ... Bil je in do
konca ostal človek izjemne umske
energije in neizmerljive radovednosti. Z vsem svojim delovanjem je
poosebljal plemenito intelektualno
skrb za slovenski jezik in literaturo
in se v svoji stroki zapisal med največje. Poudarjam: ne le skrb, ampak v prvi vrsti pristna in neizmerna
ljubezen do naše pisne in literarne
kulturne dediščine. V sebi je združeval vse odlike, pomembne za
tako odgovorno delo: izjemno široko znanje, prirojeno inteligenco ter
predano, fokusirano trdo delo ob
študiju, pisanju besedil, transkribiranju rokopisov in urednikovanju.
Ob nastopu službe vodje Rokopisne zbirke NUK se je z vsem srcem
posvetil plemenitemu poslanstvu
zbiranja, ohranjanja, raziskovanja
in publiciranja slovenske pisne kulturne dediščine ter postal pojem
odličnosti na tem področju. Vestno
in iznajdljivo si je prizadeval za pridobitev novega gradiva, za uveljavitev novih standardov na področju
katalogizacije ter s pomočjo mednarodnih projektov za povezovanje s stroko tudi izven naših meja.
V strokovnih revijah je objavil lepo
število znanstvenih člankov in razprav s področja knjižničarstva ter z
referati sodeloval na simpozijih o
slovenski kulturni dediščini in obdelavi rokopisnega gradiva. Za svoje

bibliotekarsko delo je prejel Čopovo priznanje in Kalanovo nagrado.
Kot najzaslužnejši na tem področju
je prvi prejel Trubarjevo priznanje
za zasluge na področju varovanja in
hranjenja pisne kulturne dediščine,
ki ga od leta 2008 podeljuje NUK ter
kasneje še državno odlikovanje Red
za zasluge za izjemen prispevek k
promociji slovenske pisne kulturne
dediščine.
Njegovo delo je ob bibliotekarski
stroki obsegalo tudi prezentacije
in raziskave gradiva. Posebej se
je odlikoval ob pripravah odličnih
razstav, ki jih je vedno opremil tudi
z vsebinsko bogatimi spremnimi
katalogi. Izreden odmev so imele
razstave iz zgodnjega obdobja formiranja slovenskega jezika in knjige, v prvi vrsti razstava Rojstni list
slovenske kulture (2004), na kateri
je uspel združiti vse slovenske srednjeveške pisne spomenike. Podoben uspeh je doživela tudi razstava
Prve slovenske knjige (2000), ki izdaja posebno pozornost in ljubezen
do piscev slovenske protestantike
in je dobila nadaljevanje z mednarodno razstavo Trubarjev in Ungnadov dar Evropi (2008), kjer je tematiziral njuno sodelovanje pri izdajah
knjig Bibličnega zavoda v Urachu.
Ob katalogizaciji posameznih korpusov rokopisnega gradiva in osebnih zapuščin literatov je pripravil še
številne razstave in na njih predstavil najpomembnejše ustvarjalce
našega slovstva iz različnih obdobij:
naj jih naštejem le nekaj: Žiga Zois,
Matija Čop, Janez Menart, Matej
Bor, Bratko Kreft, Ciril Zlobec, Lojze
Kovačič ter številni drugi.
Dolgoletno strokovno delo vodje
Rokopisnega oddelka v Narodni in
univerzitetni knjižnici se je ves čas
tvorno prepletalo z njegovo živahno
publicistično dejavnostjo. Obojega
ni mogoče ločiti. Bil je kompleten
in odločen intelektualec, ki življenja
ni samo kontemplativno spremljal
od daleč, želel je biti aktiven in po
svojih močeh prispevati k dvigu
zavedanja o pomembnosti kulture
na naših tleh. Bil je zvest sodelavec
založbe Mladinska knjiga, ki jo je
najbolj obeležil kot avtor ali soavtor
zbirke Album, kjer je objavil knjige
: Zlata knjiga Simona Gregorčiča

(2006), Trubarjev album: potovanje
s Trubarjem (2008), Edvard Kocbek:
Mesec s kolobarjem (2011), Rudolf Maister: Sto let severne meje
(2018), Fran Saleški Finžgar: Vera
v resnico, lepoto in pravico (2021),
zasnovane kot spominske biografske študije in bogato opremljene
s slikovnim gradivom. Posebej rad
je skrbel za faksimilirane izdaje pomembnih slovenskih del, bodisi tiskanih ali rokopisnih, na to temo je
tudi doktoriral. Med njimi je treba
v prvi vrsti omeniti protestantike,
Dalmatinovo Biblijo, Trubarjeve
Katekizem in Abecednik, Postilo,
Register, Ta drugi del Novega testamenta, Gregorčičeve prve zbirke
Poezije, pa rokopisne faksimile Stiškega rokopisa, Prešernovih Poezij,
Kocbekove Zemlje, ob pisateljevi
stoletnici smrti pa ponatis medvojne izdaje knjige Šopek Cankarjevih
pisem.
Privlačilo ga je pogosto zapleteno
in kompleksno vprašanje človekove
notranjosti, antagonizmi eksistence
v različnih bivajskih situacijah, ki se
najbolj iskreno odražajo v dnevniških zapiskih in korespondencah
slovenskih kulturnikov. Za natis je
pripravil rokopisne dnevnike pesnika Janeza Menarta, pisatelja Lojzeta Kovačiča, igralke Alje Tkačev
ter zanimivo korespondenco med
Josipom Vidmarjem in Karmelo Kosovel. Objavljeno dopisovanje med
pesnikom Karlom Destovnikom Kajuhom in njegovo medvojno ljubeznijo Silvo Ponikvar, zbrano v knjigi
Ljubimca z Vošnjakove ulice, je postala celo knjiga leta 2014.
Seznam objav je seveda še zelo dolg
in spominski zapis ne more postati
samo suhoparna bibliografija zbrane publicistike. Fasciniral me je izreden razpon njegovega zanimanja,
ki se ni ustavilo le ob določenem
zgodovinskem obdobju ali literarnem okusu: z enakim entuziazmom
se je loteval tako samih začetkov
slovenskega jezika kot modernizma
v 20. stoletju. S popolnoma enako
in nepristransko naklonjenostjo do
jezika in literature se je posvečal
tako Trubarju, Valvasorju, Zoisu,
Čopu, Gregorčiču, Jurčiču, kot današnjim literarnim sodobnikom.
Vsekakor pa je treba v kontekstu

Glavanovega raziskovanja omeniti
dve najpomembnejši osebi, ki sta
ga svojevrstno zaznamovali in jima
je namenil večino svojega opusa.
Ob že omenjeni protestantiki se je
posebej intenzivno posvečal Primožu Trubarju, ki ga je neznansko
privlačil kot začetnik slovenskega
knjižnega jezika. Med pogostimi pogovori, ob katerih sem se ogromno
naučil, sem bil vedno začuden nad
neverjetno širino njegovega znanja,
ki se ni omejilo le na biografsko,
jezikovno in knjižno problematiko,
pač pa je segalo tudi globoko na
področje Trubarjeve teologije. Na
drugačen način pa ga je zaznamovalo še življenje in delo Edvarda Kocbeka, ki ga je privlačil kot človek,
kot mislec in kot ustvarjalec. Verjetno zelo redki vedo, kakšne dolge
nočne ure je dolga leta preživljal
ob skoraj neberljivi pisavi Kocbekovih številnih dnevnikov, ki si jih
je skoraj vsak večer na hitro zapisoval cela desetletja. V tem pogledu
Glavanovega vztrajnega in trmastega trdega dela ne moremo opisati
kot prepisovanje: primernejši izraz
bi bil izkopavanje. Nihče si namreč
ne more predstavljati mukotrpnega
prebiranja in razbiranja Kocbekove
pisave in njegovih lapidarno zapisanih misli, o katerih smo pogosto in
dolgo debatirali. Številni Kocbekovi
dnevniki so v sklopu pesnikovega
Zbranega dela, ki ga je po smrti Andreja Inkreta urejal dr. Glavan, zdaj
ostali kot torzo. Morda ravno to
vztrajno in natančno delo najlepše
oriše značaj in zanimanje dr. Glavana kot raziskovalca slovenske literarne zgodovine z vidika človeške
notranje podobe ustvarjalcev, ki se
zrcali v njihovih življenjih in literarnem delu.
Zavedal se je svojih lokalnih korenin
in postal navdušen domoznanski
raziskovalec kulturnega in literarnega življenja na Dolenjskem. Prav
zato je težišče njegovih raziskav pogosto postavljeno v njegovo domače okolje, kamor so spadali književniki Josip Jurčič, Fran Jaklič, Louis
Adamič in drugi. Bil je dolgoletni sodelavec in urednik Grosupeljskega
zbornika, kjer se je redno oglašal s
prispevki in na podlagi svojih zaslug
postal častni občan občine Ivančna
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Gorica.
Ostal nam bo trajen vzgled tako na
področju stroke kot tudi na področju iskrenih, tovariških medosebnih odnosov. S sodelavci iz Rokopisne zbirke se strinjamo, da je bil
to najlepši čas službene in osebne
povezanosti, ki nas je v vseh pogledih notranje obogatila. Zavedal
se je, da je prijetno, vključujoče in
pozitivno delovno okolje prvi pogoj
za spodbudno in uspešno skupno
strokovno delo v zbirki in širše. Njegova službena avtoriteta in osebna
karizma nista nikoli izhajali zgolj iz
položaja vodje ali akademskega naziva, temveč vedno iz strokovnosti
in predvsem iz pristne, neizmerne
ljubezni do dela, ki ga je predano
opravljal. Kot njegov dolgoletni
sodelavec in naslednik na mestu
vodje Rokopisne zbirke NUK sem ga
neizmerno spoštoval, bil mi je ves
čas svetel vzgled.
Naj zaključek obeleži pesem, ki sem
jo izbral ob tem trenutku. Pesem,
ki jo lahko razumemo tudi kot tolažbo ob izgubi in odhodu, pesem,
ki razodeva človekovo prisotnost
kot prostor brez časa, brez konca
in brez smrti, kjer se notranji in
zunanji univerzum stopita drug v
drugem in zavest postane večno
Eno s svetom in vesoljem. Tam si bo
naš dragi Miha, če citiram njemu
tako ljubega Kocbeka, na večernem
nebu poiskal svojo zvezdo.
Mag. Marijan Rupert
(zapis pripravil za
Slovensko matico)

Edvard Kocbek: Ob sveči

Bivanje,
čisto in polno.
Najkrajši in najgostejši svet.
Tako blizu mi še ni bil.
Tako daleč v njem še nisem bil.
Ne ganem niti s prstom.
Niti z utripom se ne premaknem.
Stojim kakor da ležim
in spim kakor da sem ugasil noč.
Prihajam kakor da se iščem.
Odhajam kakor da se vračam.
Negibnost me nosi.
Stalnost me spreminja.
Vse zunaj mene je moj jaz.
Vse znotraj jaza
je vse.

Violinski seminar prof. Anastazije Juvan na
Glasbeni šoli Grosuplje
»Igranje na instrument je povezava med razumom, motoriko in čustvi. Le kaj boljšega bi si lahko želeli za svojega otroka?« prof. Anastazija Juvan
Glasbena šola Grosuplje je na celodnevnem violinskem seminarju
nedavno gostila prof. Anastazijo
Juvan. Seminarja so se udeležili
učenke in učenci violine vseh štirih
enot Glasbene šole Grosuplje. Prof.
Juvan jim je poleg konkretnih nasvetov za piljenje tehnike dala nov
zagon za delo, saj jih je na prijeten,
s humorjem prepleten način spodbudila k doseganju novih učnih ciljev.
V okviru seminarja je potekala še
predstavitev zbirke skladb za violino »Anastazijine violinske pravljice«, katerih avtorica je ga. Juvan.
Čudovite skladbe so zazvenele pod
spretnimi prsti njenih učencev, prav
tako naših gostov. Na klavirju jih je
spremljal avtor klavirskih spremljav

prof. Miran Juvan.
Violinske seminarje na šoli organiziramo vsako leto in učitelji vedno
znova ugotavljamo, kako pomemben del izobraževanja so. Letošnji je
bil še posebej zanimiv, saj smo imeli
priložnost slišati svežo violinsko literaturo. Naše sobotno druženje in
izobraževanje se je razvilo v bogat
glasbeni dogodek.
V imenu Glasbene šole Grosuplje se
zahvaljujem prof. Anastaziji Juvan,
prof. Miranu Juvanu in učencem, ki
so predstavili zbirko skladb. Hvala
našim učencem, ki ste prišli pridobivat novo znanje in vašim staršem
– brez njihove podpore ne gre!
Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila Eva Pal
Fotografija: Eva Pal
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Anton Nose:
Intervju z avtorjem knjige »Utrinki življenja« z Vira pri Stični
Pred kratkim je izšla domoznanska
knjiga Antona Noseta (1929) z Vira
pri Stični, z naslovom Utrinki življenja. V njej gospod Anton ali Kavčev
Tone, kot ga kličejo domačini, popisuje svoje spomine, običaje nekdaj, življenje na vasi in med vojno,
revščino, predvsem pa je to knjiga
o vrednotah nekdaj in danes in
še posebej o odnosu do narave in
ekologije. V času pred Slovenskim
tednom knjige in Svetovnim dnem
knjig smo ga obiskali doma na Viru.

HUDIČEK PELJE ANTONA V
KAROLI

Najprej pokaže ilustracijo, s katero
je vabil na svojo 90-letnico. Na ilustraciji hudiček pelje karolo, v kateri sedi Anton. Hudiček pravi: »Stari greva?«, on pa odgovori: »Ne
grem, sem še premlad. S teboj pa
sploh ne, ker imaš počeno gumo na
karoli!« In tako je Anton sedaj star
94 let, ki pa jih s svojim živahnim
umom, vitko postavo, spominom
in življenjsko modrostjo sploh ne
kaže.
Pozdravljeni gospod Tone, se nam
lahko na kratko predstavite?
Seveda. Prihajam iz Velikih Les, tam
sem rojen leta 1929 na levem bregu
Krke, v knjigi opišem naše kmečko
življenje. Naše življenje je bilo res
tesno povezano z reko, zato sem o
tem kar precej pisal tudi v knjigi.
Predvsem me žalosti, kakšna je Krka
sedaj. Preživel sem vojno, osnovne
šole nisem mogel dokončati, se vse
življenje sem se trdo boril za kruh.
Pri 18. letih sem služil z gradnjo
ceste. Šef mi je omogočil tečaj opažnega tesarja. Potem sem se oženil
v stiško faro in srečno živel z ženo
Malko 44 let. Kasneje sem se poročil z Rozi, tudi njo sem preživel.
Sedaj živim sam, še vedno sem aktiven, knjigo pa sem napisal na roke.
Vaša knjiga je polna modrosti, moral bi jo prebrati prav vsak. Nam
lahko za bralce razkrijete, z mislijo
na koga ste jo pisali in za kaj bi jo
priporočil?
Predvsem sem želel izpostaviti to
veliko spremembo oz. razvoj, ki se
je zgodil tako na hitro, da si še sami
ne moremo predstavljati, kako je
bilo to včasih. Po eni strani smo lahko za ta napredek zelo hvaležni, po
drugi strani pa ga je preveč, predvsem zaradi ekologije. Rastel sem
na Krki, to je bilo nekaj tako lepega: Krški veletoki, pa čistost, ribe,

vodne čipke na vrbah, sedaj pa je
umazana, polna alg. Sem se hotel
še enkrat okopati v njej, ko sem
pa videl alge, nisem šel. Bili so tudi
mlini na slapovih, energija se je že
včasih uporabljala.
Pa odnos do kruha, kakšen je bil
včasih denimo. Že sam postopek
s pridelavo pšenice je bil izpeljan
ročno, bilo je zamudno, pšenico so
želi na roke, potem se je otepala, v
kozolcu se je 14 dni prej sušilo, to
je bilo tako trpljenje, da so rekli,
da ima vsako zrno Marijin obrazek.
Spoštovanje do kruha je bilo popolnoma drugačno kot danes.
Denimo časopis je bil tudi velik
strošek. Bil je Slovenski narod, Jutro ... Potem smo vanj kaj zavili, da
je bilo lepo, kako darilo ali kaj. Na
koncu se je narezal za wc papir in
smo ga porabili, to je bilo ekološko.
Odpadkov res ni bilo.
Ali pa, sam sem, kako bi dejal, začel z motiko, potem pa je bilo treba
zelo razmišljati, kako si boš ustvaril
denar. Sprememba je sicer edina
stalnica, vsaka generacija se bori
za boljše, toda toliko sprememb na
hitro me pa moti, menim, da je preveč, da to ni dobro za okolje, za naš
odnos do dobrin.
Spomnim se tudi gradnje suhokranjskega vodovoda. Ko so luknje
vrtali – to je bilo 100 udarcev, da ji
bila cola, tisto je opucal in naprej
udarjal, ne morete si misliti, koliko
trpljenja je bilo vloženega in kaj danes naredi kompresor in vsi ti stroji.
Nam lahko malce opišete, kako je
knjiga razdeljena?
Razdeljena je na tri poglavja. Torej,
veliko pišem o mojem otroštvu,
srednjih letih, bila je borba za kruh.
Predno si se moderniziral, je bilo
treba vložiti veliko. Oblast kmetov
nekako ni želela. Petnajst let po
vojni sem želel kupiti traktor, pa ga
Agrotehnika kmetu ni smela prodati. Sistem je bil pač tak, da je vse
šlo preko Zadruge. Če si hotel biti
samostojen, skoraj nisi bil zaželen.
Takrat je bila ta ideja, da bomo vsi
jedli iz istega kotla, mišljeno je bilo
marsikaj lepo, človekove pravice
in vse to, toda človekova narava je
drugačna, celo v socializmu smo
iskali službe v kapitalizmu. Ima pa
tudi ta veliko slabega. Evropska
skupnost bi lahko marsikaj uredila z
zakonodajo.
Pišem tudi o vojnem času. Takrat
je bil en sam strah. Nismo marali

nobenih vojakov, vseh smo se bali.
Kmečkemu človeku je bila revolucija tuja. Pravljica o kotlu, iz katerega
bomo vsi enakopravno zajemali, je
bila sicer lepa, a vidimo, kaj je nastalo. Poleg tega je bil komunizem
za nas isto kot ateizem. Opisujem
tudi, kako lačni in revni so bili partizani. Pa tudi mi. Po vojni smo denimo dobili seme soje, da bi poživili samopreskrbo. Ženske so same
kuhale »žajfo« itd. V knjigi marsikaj
opišem. Revščina je bila velika, ne
znam vam opisati, kako. Ko je bilo
konec vojne, sem bil star 16 let,
mladosti ni bilo, potem veste, da
sedaj, pri teh letih, lahko vidim razliko. Potem pa v knjigi opišem še
povojno življenje, ko sem se priženil
v stiško faro, kako smo kmetovali,
se borili za kruh.
Kaj bi želeli v zvezi s to razliko, ko
človek preizkusi lakoto, še povedati?
Navsezadnje je težko rečt in samo
pljuvati čez napredek. Saj napredek je dober, toda zavedanja vseh
teh ugodnosti, je med ljudmi premajhno. Vse je dostopno, poceni.
Po drugi strani pa, tujec ima velike
pridelke, da lahko izvaža. A nikoli te
tujec ni imel rad, raje je videl, da si
mu hlapec. Zato še kar zagovarjam
samooskrbo, tudi če bo česa manj.
Sicer pa naši še tisto izvozijo, talepe bike. Žal. Tehnologija dandanes
omogoča tudi velik pridelek, a dvomim v vse te kontrole. Nuja je, da
se to spremeni. Zgodovina kaže,
da ko pride do viška, mora počit.
In tudi je že počilo. Starejši človek
se tega bolj zaveda, ker si doživel
različne spremembe, tudi lakoto
in ti to ostane. Ljudje, ki so rojeni
v blaginjo, pa jim ni »nič jasno«. Saj
si niso sami krivi, a lahko je to problem. Nič nima vrednosti, vrednote
izginejo.
Torej človek lahko preživi z manj?
Mislim, da od tod izhaja tudi moje
zdravje. Človek se mora naučiti
odpovedati. Otroci pravijo, tega in
tega ne bom jedel, pa onega ne.
Če pri nas kdo ni hotel jesti, smo
šli delat, zvečer pa je bilo to zelo
dobro za pojest. To razkošje sedaj,
ne vem, saj človek se vedno bori
za napredek, a kruhova pijanost je
najhujša. Tako smo včasih rekli in
to drži. Bodi zadovoljen z malim.
Če hočeš vedno več, si ves čas nesrečen. Saj ljudje si niso sami krivi,
v tako so prišli, toda to razmetavanje z dobrinami, z odpadki in vsem
ostalim, to ni dobro.
Torej mislite, da lahko skromen,

nepožrešen človek tudi dlje živi?
Res je. Pomembni pa so tudi odnosi. Pri nas doma je bila vedno dobra
komunikacija. Starše sem imel zelo
v redu, strpne, odprte, za pomagat,
nikoli se nista sprla, vedno pogovorila, z domačimi smo si bili vedno
dobri. Če lahko zaupaš in poveš svojim, je to res največ, kar lahko imaš.
Zdravje ti ostane tudi, če si sproščen, da nisi živčen. Če te grizejo
tožbe, ti to skrajša življenje, tako jaz
verjamem. Če se da, je bolje vzeti
za dobro in vedeti, da je lahko še
slabše. Vedno lahko pogledaš širše,
koliko ljudem je slabše kot tebi, to
pomaga za daljše življenje.
Kako je pa knjiga nastajala? Pravite, da ste jo pisali na roko?
Res je, pisal sem na roko, žal mi je,
da se takrat nisem naučil uporabljati mobitela in računalnika. Po
ženini smrti živim sam, pa sem imel
čas, pa sem rekel, da bom napisal
in dal kolegom in domačim. Nekaj
stvari o vojni sem napisal že pred
40 leti, so bile še priče. Potem pa
je vse to uredila Ida Dolšek, da je
nastala prava knjiga, je zlata punca.
S knjigo nisem želel služiti, sem večino že razdal. Knjigo je lektorirala
Lojzka Cilenšek pa potem še Marija
Samec. Naredile so jo bolj pregledno, Ida je dodala predgovore v
poglavjih, etnolog Janez Bogataj pa
je napisal uvod v knjigo, vsem sem
zelo hvaležen.
Sedaj imate svojo knjigo, kje ste se
»naučili« pisati?
Od nekdaj sem rad bral. Najprej so
bili pri hiši časopisi; Slovenski narod
in drugi, potem pa so prihajale še
Mohorjevke, vsako leto je prišlo
tistih 5 knjig in koledar, ki je imel

oznake za setev. Tudi tu vidim veliko razliko. Ljudje so se včasih bolj
poglabljali v naravne pojave, luno,
lunine mene in tako dalje. Tudi
pregovori, povezani z vremenom,
so včasih nekaj veljali, danes ne
veljajo več zaradi klimatskih sprememb. Bili smo povezani z naravo.
Danes ko napovejo tri dni sonca, se
to podela, včasih je bilo to res zelo
drugače.
Spoštovani gospod Anton, hvala
vam za knjigo, to dragoceno pisno
zapuščino, za modrosti, ki jih prenašate na našo skupnost, za podarjene knjige, ki jih bomo izposojali tudi širše. Želimo vam še veliko
zdravja in poskočnih sprehodov. Pa
da bi vaše želje za nadaljnje rodove postale resnica.
Dragi bralci, vas pa vabimo v knjižnico, kjer si knjigo lahko tudi izposodite oz. se postavite v vrsto
zanjo. Gre za knjigo, ki jo mirno
lahko berete s svojimi potomci in
se o njej veliko pogovarjate.
Zapisala: Ksenija Medved
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Kratke iz knjižnice
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V tednu do 23. aprila, ko praznujemo Svetovni dan knjige, se bo odvijal tudi Slovenski teden knjig, v naši knjižnici pa se bo dogajalo marsikaj.
Obiskujejo nas vrtčevske skupine, za katere izvajamo modele knjižne in knjižnične vzgoje, za Noč knjige obiščemo OŠ Stična s kamišibajem, s
srednjo šolo bomo izvedli bralni klub, občinski knjižničarji se srečamo na izobraževanju o ustanavljanju razrednih bralnih klubov, s Sarino omaro
22. aprila delimo Dan zemlje in 23. aprila, praznovanje dneva knjig delimo z 2. slovenskim dnevom rabljenih oblačil (tudi knjig), vse skupaj pa
bomo začeli z Mini knjižničnim festivalom 19. 4. Več o vsem sledi v nadaljevanju.
MINI KNJIŽNIČNI FESTIVAL se bo 19. aprila pred knjižnico odvijal od 15.30. do 19. ure. in ga oglašujemo tudi v Klasju. Glede na to, da se »korona razmere« umirjajo, vas vabimo najmanj zato, da se spet vidimo, da obnovimo vaše vpise, vam
podarimo bon za brezplačno članarino itd. Pred knjižnico bo
stojnica, glasba, dogajanje. V primeru slabega vremena bomo
na terasi za knjižnico.

VPISUJEMO V PRAVLJIČNE URE, prav tako v druge, denimo
počitniške dejavnosti. Pravzaprav ne gre za klasičen vpis, ampak podpis po GDPR, da nam dovolite obveščanje o dogodkih preko telefonskih sporočil ali elektronske pošte. Prav tako
boste to lahko storili 19. aprila, ko bo potekal Mini knjižnični
festival. V teh, še vedno negotovih časih, namreč ne bi še objavljali sezonskih koledarjev, le obvestimo vas.

NA TERASI ZA KNJIŽNICO NI VEČ KORONA KONTEJNERJA, v
katerem so morale odležati knjige, ni več preverjanja PCT pogoja, obeta se ukinjanje mask (dobrodošli seveda tudi tisti z
maskami), obudila se bo kava v čitalnici, red na policah ohranjamo z urejanjem zbirk, dogodki v živo so se vrnili. Veseli
smo, da ste se v večini že takoj vrnili v knjižnico in berete.
Sedaj, na pomlad in poletje, vabimo tudi tiste, ki se še niste
opogumili, tu smo za vas.

DO SREDINE MAJA V KNJIŽNICI RAZSTAVLJAJO otroci iz Male
likovne šole pod mentorstvom Damijane Bijek. Gre za prikaz
»koronskega ustvarjanja«. Razstave damo na ogled tudi v Trgovino Špar. Trenutno si lahko ogledate razstavo risb velikih
slivencev. Med njima sta tudi Simon Ašič in Kristina Gorišek.

V TRGOVINICI RABLJENIH OBLAČIL »SARINA OMARA«, bo
zaživela nova ivanška knjigobežnica ali knjigokrog. Ob Svetovnem dnevu knjig bomo za otroke v knjigobežnico podarili rabljene in odpisane knjige, hkrati pa boste pri njih 23. 4. lahko
prejeli tudi BON ZA VPIS V KNJIŽNICO. Knjižnica s tem podpira
tudi ekološko zavest in kroženje rabljenih oblačil (knjig) med
nami. Pomislimo večkrat na namembnost in vsebino pred zunanjim izgledom.
RAZREDNI BRALNI KLUBI so v fokusu letošnjih prizadevanj
naše knjižnice. V okviru Zavezništva za dvig bralne kulture izvajamo namreč izobraževanja o ustanovitvi in izvajanju bralnih klubov na slovenskem nivoju. Izobrazili smo že 160 novih
moderatorjev, še 40 pa na Roševih dnevih. Tudi v naši občini
nas je vedno več, sedaj pa smo z bralnimi klubi prestopili tudi
prag razreda. V blok uri prvo uro beremo, potem pa se naslednjo uro o tem pogovarjamo. Pogovor temelji na tem, da smo
si vsi enaki, da vsako mnenje velja, ni »prav-narobe, da pogovora ne vrednotimo, ocenjujemo in da se vsak lahko izrazi.
Tako vadimo strpen pogovor v resničnem življenju, spoznavamo različnost, smo empatični. Ustanovite svoj bralni klub tudi
vi, kjerkoli, v društvih, klubih, doma, med prijatelji, z otroki.
Za nasvete smo vam na voljo brezplačno.
KER NAM JE NAČRTE ZA PREDSTAVITEV KNJIGE V ŽIVO POKVARILA KORONA, smo za vas pripravili Klasjev intervju. Izšla
je namreč knjiga 94-letnega domačina z Vira pri Stični Antona
Noseta z naslovom Utrinki življenja. Prava vrednost knjige je v
etnoloških opisih naših krajev iz polpretekle zgodovine, v vojnih in povojnih spominih na dogodke in ljudi, ki jih ni več med
nami, predvsem pa v dejstvu, da je našega rojaka pri pisanju
vodila zanimiva ugotovitev o tem, da so se časi spremenili
tako hitro, da se nekatere generacije enostavno ne zavedajo,
da obstajajo tudi slabši in hkrati z energijo, trošenjem in potrebami smotrnejši časi ter tako spomni na večne vrednote in
ravnanja. Zelo dragocena knjiga.

IZ MESECA MARCA DODAJAMO FOTOREPORTAŽO. Vsak dan
gostimo kakšno skupino in gremo na teren, bili smo tudi v
VVZ Višnja Gora, se sestajali s sodelavci zunaj knjižnice, ženski del kolektiva je prejel rožice od študentov iz GROŠ-a, moški del počastil spomin našega stanovskega kolega dr. Mihaela Glavana, izvajali izobraževanja za mentorje itd. Počastili
pa smo tudi Dan knjig za otroke in Svetovni dan poezije. Ob
tej priložnosti je nastala prigodna pesem domačinke Dragice
Šteh. Tudi to pesem prilagamo in vam želimo besed, ki vam
začarajo srce.
Danes je dan za pesem,
takšno, ki nosi spomin na zarjo pomladnega sonca,
ki seže do vseh korenin –
do naše slovenske besede,
do razkošno kipečih vrstic,
čez ponos, zvestobo in sanje,
do srečnih in večnih resnic.
Danes je dan za rime,
ki tečejo sladko – kot med,
in za verze,
ki v prostem navdihu
svobodno zajadrajo v svet.
Pesem je potrpežljiva,
čaka, da prideš do nje,
a ko se spustiš v njene stihe,
za vedno začara srce.
POIŠČITE DOMA STARE FOTOGRAFIJE IZ ŽIVLJENJA V IVANČNI GORICI in jih prinesite, da jih skeniramo in skupaj poleg
napišemo kratek opis/zgodbo. Letos imamo v načrtu čim več
vsebine vnesti na domoznanski portal Kamra, saj smo za to
pridobili tudi nekaj projektnih sredstev. Zbirka bo tako dostopna naslednjim rodovom. Ivančani (in ostali zbiralci), stopimo
skupaj.
Vabljeni v knjižnico, vabljeni k branju, ostanimo povezani.
Ksenija Medved, vodja knjižnice

Sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje
Pomlad je tu in z njo prihajajo sprejemni preizkusi za vpis v Glasbeno šolo Grosuplje!
Učiteljice in učitelji Glasbene šole Grosuplje se veselimo novih malih umetnikov, ki si želijo stopiti
na pot glasbenega izobraževanja. Vabimo vas v naše vrste, kjer bomo skupaj spoznavali skrivnosti
in lepote življenja z glasbo.
Rezultati s tekmovanj, številni učenci, ki nadaljujejo glasbeno pot na višjih stopnjah glasbenega
izobraževanja, koncerti in prireditve, na katerih redno sodelujemo, visoko kakovostni seminarji v
organizaciji šole in gostovanja mladih glasbenikov tako doma kot na tujem so pokazatelji kvalitete
Glasbene šole Grosuplje, ki sodi v sam vrh slovenskega glasbenega šolstva in je predvsem rezultat
strokovnosti, trdega dela in predanosti naših glasbenih pedagogov. Zato odločitev za vpis ne bo
težka!
Pedagogi Glasbene šole Grosuplje se zavedamo pomena glasbe in glasbenega izobraževanja za
celovit ter vsestranski razvoj otrok, zato želimo čim večjemu številu omogočiti sodelovanje v naših
glasbenih programih. Delovanje javnih glasbenih šol ureja Zakon o glasbenih šolah, ki v svojem 23.
členu pred vpisom v glasbeno šolo predpisuje sprejemni preizkus (»Vpis v glasbene šole se opravi
na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa. Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena
je vpis v program predšolske glasbene vzgoje in v program glasbene in plesne pripravnice mogoč
brez sprejemnega preizkusa«). Zakonu seveda sledimo tudi na naši šoli, a zagotavljamo vam, da
sprejemni preizkusi niso nikakršen bavbav. Ne ustrašite se jih!
Pričakujemo vas med 21. in 28. majem v Grosuplju, Dobrepolju, Ivančni Gorici, Zagradcu in na
Škofljici. Več informacij na www.gsg.si.
Za Glasbeno šolo Grosuplje pripravila Nina Kaufman

Svet glasbe
čaka nate.
Pridi na sprejemne preizkuse
Glasbene šole Grosuplje
21. in 28. maja od 9. do 12. ure ter
26. maja od 18. do 20. ure
v prostore SŠ Josipa Jurčiča.

www.gsg.si
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V Ambrusu cveti kultura
Gregorjevo že diši po pomladi in vse okoli nas cvetijo cvetlice čudovitih barv. Še naprej pa v Ambrusu cveti tudi kultura. V soboto, 12. 3. 2022,
na gregorjevo, je v Kulturnem domu Ambrus potekala prireditev, s katero smo proslavili izid zbornika ob 30-letnici kulturnega društva Ambrus.
Kulturno društvo Ambrus deluje že
od leta 1991. Iz leto v leto je kultura rastla in danes deluje znotraj
društva že kar 11 skupin, ki jo želijo
ponesti med vse krajane. V večeru, skozi katerega sta nas popeljali
Maša Žnidaršič in Tanja Škufca, smo
se skupaj sprehodili po bogati zgodovini društva in spoznali vse skupine, ki ga bogatijo.
Najprej nam je, pod vodstvom Cirila
Hočevarja, zapel moški pevski zbor.
Člani MoPZ so nam preko pesmi Moj
dom in Tam na vrtu ponesli svojo
ljubezen do glasbe. Zatem se nam
je s stand-up točko predstavil Sašo
Tratar, član odrasle dramske sku-

pine. Na humoren način se je spominjal prvih dni »korona časov« in
se veselil prvega nastopa po skoraj
dveh letih. Večer smo nadaljevali v
svetu glasbe. Ta nas vedno prevzame že ob prvi noti, nam v trenutku
polepša dan in nas vse združuje v
skupnem jeziku, zapisanim z notami. Že leta pa glasba združuje tudi
člane mešanega pevskega zbora,
ki so nam srčno zapeli pod taktirko
Cirila Hočevarja. Sledila je plesna
točka nadobudnih mladih plesalk,
ki so se zavrtele v hip-hop ritmih
in nas navdušile z odličnimi plesnimi gibi. Na nastop jih je izvrstno
pripravila Teja Bavdek. V našem

kulturnem društvu ne manjka niti
spretnih in ustvarjalnih rok. Marjeta Baša, vodja likovne skupine, nam
je predstavila projekt, s katerim želi
ohraniti hišna imena, in s tem kulturno dediščino v kraju. Tako bodo
glinene tablice s hišnimi imeni prav
kmalu bogatile hiše v Ambrusu in
okoliških vaseh. Zatem so se nam
na odru predstavili izumitelji in njihovi prevajalci iz vseh koncev sveta. Člani otroške dramske skupine,
ki jih je na nastop pripravila Maja
Tratar, so se v teh vlogah izvrstno
izkazali, nas srčno nasmejali in v
vlogi izumiteljev odgovorili tudi na
nekaj vprašanj občinstva. Večer pa
nas je ponovno popeljal v svet glasbe. Tokrat so nam pod taktirko Monike Hočevar zapeli člani otroškega
pevskega zbora, na klavirju pa jih je

spremljala Nika Škoda.
Po glasbeni točki je sledila kratka
predstavitev zbornika, ki ga je ob
30-letnici delovanja Kulturnega
društva pripravila Literarna skupina. Uredniški odbor, ki so ga sestavljale Špela Zupančič, Maja Tratar,
Maša Žnidaršič in Tanja Škufca, je s
pomočjo vodij skupin pripravil čudovit zbornik, poln lepih spominov,
ki so se zvrstili čez leta kulturnega
udejstvovanja v Ambrusu. Ob tej
priložnosti nas je nagovorila tudi
Maja Tratar, predsednica Kulturnega društva Ambrus in se zahvalila
vsem, ki s svojimi talenti bogatijo
ambruško kulturo. Med njimi so
tudi člani mladinske skupine, ki že
vrsto let organizirajo Poletne delavnice za otroke. Najmlajše so razveselili z vabilom na letošnje Poletne

delavnice. V svet glasbe pa so nas
ponovno popeljale Monika Tekavčič, Manca Hočevar ter Nika in
Polona Škoda, ki jih glasbene vezi
združujejo v skupino Amabile. Večer smo zaključili z lepo gesto-vsem
obiskovalcem smo v znak zahvale
podarili cvetje. Zanj sta poskrbeli
članici Ustvarjalnih polonic, Beti
Hočevar in Katarina Hrovat. Obiskovalci so tako delček kulture ponesli
tudi na svoje domove.
Prireditev ob gregorjevem je ponovno združila tako kulturnike,
kot ljubitelje kulture. Želimo si, da
bi bilo v prihodnje še veliko takih
prireditev, kultura pa naj še naprej
cveti med nami. S kulturo in KD Ambrus je namreč zares lepo!
Tanja Škufca, KD Ambrus

Glasbenik (tako kot jabolko) ne pade daleč od drevesa
Pogovor z glasbeno družino Doblekar Škrjanc
Bližajo se sprejemni preizkusi za
vpis v Glasbeno šolo Grosuplje in
čas smo izkoristili za pogovor z družino izkušenih glasbenikov, vseh
povezanih z našo šolo: z očetom
Bracom, mamo Barbaro in 11-letnim sinom Jakobom Jonom.
Braco, na spletu o vas piše, da ste s
14. leti prvič nastopili v radijski oddaji »Na vasi« v Kulturnem domu
Grosuplje in od takrat naprej tako
rekoč ne odšli z odra.
Res je, veliko sem nastopal doma
ter v tujini in sodeloval z mnogimi
glasbeniki. Neprecenljive spomine rad delim z mladimi, ki jih moje
izkušnje vedno zanimajo. Takrat v
Grosupljem še ni bilo glasbene šole.
Po njeni ustanovitvi sem na pobudo
pokojnega ravnatelja g. Korbarja tu
vrsto let poučeval saksofon in vodil
prvi grosupeljski Big Band.

Ni naključje, da tudi otroci glasbenikov pogosto sežejo po inštrumentih. Prirojena nadarjenost ali
podpora družine? Kako je bilo z
Jakobom, Braco?
Jakoba so že zelo zgodaj začela zanimati tolkala in za 4. rojstni dan je
dobil bobne. Ustanovili smo družinski ansambel (sin na bobnih, mama
na klavirju, oče na saksofonu), v
katerem je mladi glasbenik zelo užival. Sčasoma se je odločil, da gre v
glasbeno šolo. Vpisal se je na klavir
in kasneje na bobne. Klavir ga je
tako navdušil, da smo spremenili
družinsko zasedbo (sin na klavirju,
mama na bas kitari in oče na bobnih). Preko mene je spoznaval in se
navdušil nad jazz glasbo.
Iz dneva v dan je boljši improvizator. Pred dvema letoma je na državnem tekmovanju TEMSIG prejel
1. nagrado v kategoriji jazz solo ter
zlato priznanje in nagrado za naj-

bolj obetavnega mladega jazz pianista. Na letošnjem TEMSIG-u pa
je s prijateljema Jašo Krevhom in
Aleksandrom Črtaličem tekmoval
kot J. J. A. jazz trio ter v kategoriji
jazz komorna prejel 1. nagrado, zlato priznanje, posebno priznanje za
doseženih maksimalnih 100 točk in
posebno priznanje za interpretacijo
slovenske jazz skladbe!
Čestitke Jakob, že na svojem prvem tekmovanju je trio osvojil vse
točke!
Ni lahko najti mladih glasbenikov, ki
bi hoteli igrati jazz. Imeli smo veliko
srečo, da smo našli kontrabasista
Jašo Krevha in bobnarja Aleksandra Črtaliča. Oba sta zelo nadarjena glasbenika in nekdanja učenca
Glasbene šole Grosuplje.
Barbara, ste učiteljica kitare in
vodja kitarskega orkestra na Glasbeni šoli Grosuplje. Kakšna je vaša
glasbena pot?
V Glasbeno šolo Grosuplje so me
vpisali že v vrtcu. Končala sem deset razredov klavirja, nato pa nadaljevala s kitaro. Na šoli sem začela
poučevati kot študentka zaradi pomanjkanja učiteljev in po zaključku
študija dokončala še Akademijo za
glasbo. Poučujem 29 let in ob delu z
mladimi še vedno zelo uživam.
Bližajo se sprejemni preizkusi …
Če ima otrok rad glasbo in uživa ob
njej, spodbujamo starše, da uresni-

čijo njegovo željo in mu omogočijo
obiskovanje glasbene šole, kjer se
vsestransko izobražuje. Priporočamo, da otrok pred sprejemnimi preizkusi doma veliko prepeva, s čimer
razvija posluh.
Kako izbrati pravi inštrument, kaj
bi svetovali otrokom in staršem?
Starši bodo otroku pri pravilni odločitvi najbolj pomagali z obiskovanjem koncertov, na katerih spoznajo različne inštrumente in se lažje
odločijo.
Jakob, se spomniš svojih sprejemnih preizkusov?
Vpisa v glasbeno šolo sem se zelo
veselil, saj sem že prej igral na bob-

ne in v domačem triu. Spomnim se,
da so bili učitelji zelo prijazni, drugega pa ne prav veliko. Nič strašnega ni bilo, zapel sem pesmico, malo
smo ploskali in ponoviti sem moral
nekaj tonov. Potem smo šli pa s
starši na sladoled!
Hvala za pogovor in veliko uspehov še naprej!
Več o vpisu na www.gsg.si.
Za Glasbeno šolo Grosuplje
pripravila Nina Kaufman
avtor fotografije
»Družina Doblekar Škrjanc«
Foto: Robert Petrič
avtorica fotografije
»J. J. A. jazz trio«
Foto: Barbara Škrjanc
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Lorena zablestela na svetovnim
pokalu
Bronasta medalja na tekmi svetovnega pokala 8th Croatia Open Poomsae 2022 G2 za
Loreno Zabukovec iz Taekwondo kluba Kang
V soboto, 26. 2. 2022, je v Zagrebu
potekalo tekmovanje 8th Croatia
Open Poomsae 2022 G2. Tekmovanja so se udeležile tudi tri Kangovke, ki so tokrat zastopale slovensko
reprezentanco, pod vodstvom reprezentančne in klubske trenerke
Renate Mavrič. Lorena Zabukovec
in Lara Zabukovec sta tekmovali v
kategoriji mladink, kjer je tekmovalo 25 tekmovalk. Neža Berden, pa je
tekmovala v kategoriji kadetinj s 14
tekmovalkami.
Prva je na tatami stopila Neža in si
s prikazano 8. in 6. formo priborila
nastop v finalu, kamor je napredovalo 8 najboljših tekmovalk. Neža
je vstopila v finale s sedmim rezultatom. V finalu je nastopila z 8.
in 10. formo, s slednjo je prvič nastopila na tekmovanju in jo solidno
prikazala. Tudi v finalu je obstala na
sedmem mestu. Neža je uspešno
prestala krst na tekmi svetovnega
pokala in dosegla cilj, ki je bil uvrstitev v finale.
Lara je prav tako prvič tekmovala
na G turnirju in je pokazala napredek od prejšnjih tekmovanj. Lara
je tekmovala v kategoriji mladink
s 25 tekmovalkami. Torej so bili
predvideni 3 krogi tekmovanja. V
četrtfinalu je Lara prikazala 10. in 7.
formo, kar ji je solidno uspelo. Prav
tako je prvič tekmovala z 10 formo,
ki je ravnotežno zelo zahtevna in jo
je z nekaj manjšimi napakami tudi
solidno izpeljala. Lara se je s 13 mestom uvrstila v polfinale. V polfinalu
je prikazala 9. in 6. formo, vendar
žal nista bili dovolj za uvrstitev v finale. Lara je letos prestopila v kategorijo mladink in tako ima v tej zahtevni kategoriji še nekaj časa, da se
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Tjaša Kužnik državna
srednješolska prvakinja
v streljanju z zračno
puško

Tjaša Kužnik, dijakinja 1. letnika gimnazije Srednje šole Josipa Jurčiča iz
Ivančne Gorice, se je nedavno udeležila regijskega tekmovanja v streljanju
s standardno zračno puško. Dosegla je odlično 3. mesto, a sprva je kazalo,
da to ni dovolj za uvrstitev na zaključno državno tekmovanje. Toda kasneje
se je ob odpovedi ene od tekmovalk mesto na državnem tekmovanju našlo
tudi zanjo.
Tjaša je bila po regijskem tekmovanju zadovoljna, a je pripomnila, da je
sposobna streljati bolje. In kako prav je imela. V močni konkurenci najboljših 22 dijakinj, ki so se z regijskih tekmovanj uvrstile na finalno, državno, se
je res izjemno odrezala in premagala celotno državno konkurenco! Ob tem
je treba povedati, da so na tem tekmovanju nastopile vse najboljše strelke
te starostne kategorije, ki v Sloveniji krojijo klubski in reprezentančni vrh.
Tjaša je sicer članica Strelskega društva Grosuplje, njena trenerka je naša
nekdanja odlična strelka, olimpijka in tudi svetovna prvakinja Renata Oražem.
Bravo Tjaša!
Simon Bregar

izpopolni. Lara se je uvrstila v polfinale, s čimer je bil cilj izpolnjen.
Lorena je prav tako tekmovala v
kategoriji mladink s 25 udeleženkami iz 12 različnih držav. Lorena
je v polfinale napredovala z osmim
rezultatom. V polfinalu je svoj nastop še nadgradila in napredovala
v finale s petim rezultatom. Kar je
bila zadostna motivacija, da je v
finalu še stopnjevala in izboljšala

svoje nastope, kar je bilo dovolj za
končno tretje mesto in bronasto
medaljo. Lorena je pričela s tekmovanji na najvišji ravni lansko jesen
in njen napredek se lepo stopnjuje.
Tudi Lorenin cilj je bil v celoti izpolnjen, saj je bil prvotni cilj uvrstitev v
finale, kar pa je lepo nadgradila še z
bronasto medaljo.
Darja Podpečnik

Pomembna zmaga rokometašev
SVIŠ-a v boju za obstanek
Rokometaši SVIŠ-a iz Ivančne Gorice so v soboto, 9. aprila, v nabito polni športni
dvorani OŠ Stična slavili v pomembnem boju za obstanek v prvoligaški druščini. Z
rezultatom 28 : 22 so bili boljši od rokometašev iz Šmartnega.
Izbranci domačega trenerja Aleksandra Polaka so po polovici tekme
vodili z rezultatom 11: 9. V nadaljevanju drugega polčasa so zaigrali še
bolje in povedli z delnim izidom 25
: 19. Visoko priigrano prednost so
nato brez stresnih trenutkov pripe-

ljali vse do konca tekme.
V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Denis Zavodnik z desetimi zadetki, pet jih je dosegel Domen Košir.
Pri gostujočih je Andraž Justin mrežo zatresel petkrat.
Zmago ivanških rokometašev sta

na tribuni pospremila tudi župan
Dušan Strnad in podžupan Tomaž
Smole, ki sta igralcem SVIŠ-a čestitala za pokazano požrtvovalno igro
in borbenost.
Gašper Stopar

Sezona motokrosa je na mednarodnih tekmovanjih že v polnem teku, slovenski ljubitelji motokrosa pa tudi že nestrpno
pričakujemo začetek državnega prvenstva. Tudi člani AMD
Šentvid pri Stični se že lahko pohvalijo z nekaterimi odličnimi dosežki. Zlasti Jan Pancar, ki je uspešno začel letošnjo
sezono svetovnega prvenstva MX2 in z rednimi uvrstitvami
med prvo petnajsterico obeta še boljše rezultate. Tudi Jaka
Peklaj je dočakal prvo dirko za evropsko prvenstvo EMX 125
in se v hudi konkurenci izkazal z uvrstitvijo med točke.
Vsi ljubitelji motokrosa vabljeni na progo Cukarca v Dolino pod Kalom, ko bo 15. maja potekala dirka za Pokalno
prvenstvo Slovenije. (Matej Šteh)
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Kako je prazen dom, dvorišče,
kjer naše oko zaman te išče,
ni več tvojega petja, smehljaja,
le trud in delo tvojih rok ostaja.

Ta črni dan je moral priti,
ta dan gorja, ta dan solza …
Bolečina da se skriti,
pa tudi solze ni težko zatajiti,
le drage mami nihče
nam ne more več vrniti.

ZAHVALA

V 93. letu nas je zapustila naša draga žena, mama, babica, prababica, sestra in tašča

ŠTEFANIJA CEGLAR

Po težki bolezni nas je v 71. letu starosti zapustila naša
draga mami, babica in tašča

DANICA MURN

Ljubljanska cesta 3, Ivančna Gorica
17. 11. 1929–27. 3. 2022
Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje,
jo pospremili na njeni zadnji poti in
nam v težkih trenutkih stali ob strani.
Hvala za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete
maše in dober namen.
Posebna zahvala ZD Ivančna Gorica, dr. Lani Pivk in sestri
Marinki, patronažnim sestram ter negovalki Simoni.
Zahvala g. župniku Juriju Zadniku za podelitev zadnjega
zakramenta in lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se tudi pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem za zapete pesmi in citrarki za spremljavo.
Žalujoči vsi njeni

Za dobro tvojih rok
ostala je beseda hvala,
ki v srcih bo ostala
in večino lep spomin nate.

ZAHVALA

1951-2022
Gabrovčec 4b, zadnji dve leti je živela v Ivančni Gorici
Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste bili z našo mami povezani in jo spremljali s človeško toplino in bližino.
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sodelavcem in sosedom, ki ste nam v žalostnih trenutkih stali ob
strani, z nami čutili bolečino, darovali sveče, cvetje, svete
maše in jo v tako velikem številu pospremili na prezgodnji
zadnji poti.
Hvala gospodu župniku Dejanu Pavlinu za lepo opravljen
pogrebni obred, moškemu pevskemu zboru Prijatelji za
zapete pesmi, pogrebnemu zavodu Novak za pomoč pri
organizaciji pogreba in govorniku Matjažu Marinčku za
izrečene besede ob slovesu.
Draga mami, hvala za vse trenutke, za neskončno potrpežljivost in upanje, ki ga nisi nikoli izgubila. Za vedno boš
ostala nasmejana v naših srcih.
Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 90. letu starosti je mirno odšla v večnost draga mami,
babi, prababica in teta

IVANA SINJUR

po domače Ambroževa Ivanka z Vrha pri Sobračah
(1932-2022)
Iskreno se zahvaljujemo za izrečena sožalja, vsem, ki so
darovali cvetje, sveče, za svete maše, dobre namene, se
jo spomnili v molitvi, se od nje poslovili s kropljenjem ali
jo pospremili na njeni zadnji poti.
Zahvala tudi pogrebni službi Perpar, župniku Grošlju in
pevcem.

IVANA BAŠAR

(12. 8. 1926-10. 2. 2022)
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom za izrečena sožalja ob izgubi naše drage mame, babice in prababice Ivane Bašar.
Počivaj v miru in naj ti bo lepo tam na drugi strani.
Vsi njeni najdražji

Vsi njeni

O sveti križ, življenja luč,
o sveti križ, nebeški ključ,
ponižno te častimo,
zvestobo obljubimo!

ZAHVALA
Po dolgi in težki bolezni se je od zemeljskega romanja poslovil in odšel k svojim dragim, naš oči

JOŽE TOMAŽIČ

(20. 12. 1945–4. 3. 2022)
Ko se ozirava po njegovi življenjski poti, sva ponosna, da
je kljub hudim preizkušnjam ohranil vero v božje varstvo,
je bil vzoren oče, spoštoval je ljudi, jim pomagal in naredil
vse, kar ga je kdo prosil.
Dobrota pa se vrača z dobroto, saj vas je veliko, ki ste
priskočili na pomoč. Tako v bolezni, zadnjo uro in pri slovesu. Naj vam vsem Bog bogato poplača!
Bil je prvi petek v marcu, ko so se nenadoma pokazali
znaki poslavljanja. Z molitvijo na ustih in s stegnjeno roko
je čakal sveto popotnico. Poslovil se je v prisotnosti najdražjih, gospoda župnika in dežurne zdravstvene službe.
Ko se čaša življenja napolni, jo nesemo pred Vsemogočnega, ostanek pa se z blagoslovom porazdeli po žalujočih
in prinaša tisti pravi mir. Dopovedujemo si, da ne smemo
žalovati, saj je vendar neviden med nami in nas ne bo
nikoli zapustil.
Z velikim spoštovanjem in hvaležnostjo tebi oči in vsem
vam dragim prijateljem izrekava iskreno zahvalo
Tomo in Tanja z družino.

Se vrnile bodo ptice,
pomlad v deželo bo prišla,
obudila bo spomine na čas,
ko bil si še doma.
Počivaj mirno dragi ati,
življenje lepo si nam dal,
ustvaril dom si in spomine,
večno z nami boš ostal.

ZAHVALA
JANEZ BLATNIK

po domače Lavrihov Ivan in Šentvida pri Stični 48
(1. 8. 1937–23. 3. 2022)
Ob boleči izgubi dragega moža, atija, ata, brata in strica
se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, cvetje, sveče, darovane svete maše in dober namen.
Posebna zahvala njegovi osebni zdravnici dr. Plut, ter
zdravstvenemu osebju na kardiološkem oddelku Splošne
bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin v zadnjih dneh
njegovega življenja.
Hvala gospodu župniku Izidorju Grošlju za lepo opravljen
pogrebni obred, vnukinji za ganljive besede slovesa, Pogrebni službi Perpar za organizacijo pogreba, cvetličarni
Zvonček za lepo cvetje, Šentviškim Slavčkom za ganljivo odpete pesmi pri sveti maši in na njegovem grobu in
vsem, ki ste našega dragega Ivana pospremili k njegovemu zadnjemu počitku.
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. Z njegovim odhodom je nastala neskončna praznina, ki jo
bomo napolnili z bogatimi spomini. Ati bo v naših srcih
vedno živel.
Vsi njegovi

Ko je življenje čaša trpljenja,
je smrt odrešitev.
Tvoj dih je zastal, oči si zaprl
in za vedno si odšel tja,
kjer ni več gorja in solza.
Naj bosta mir in Bog s teboj,
uživaj blaženi pokoj!

ZAHVALA

V 84. letu se je od nas za vedno poslovil naš dragi mož,
oči in dedi ter brat in stric

BOGO ZUPANČIČ
iz Višnje Gore
(13. 7. 1938–8. 3. 2022)

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, znancem, DU
Višnja Gora, TD Višnja Gora, PGD Višnja Gora, ELVEZU,
Petrovim in Simoninim sodelavcem za izrečeno sožalje,
sveče in cvetje. Zahvala tudi zdravstvenemu osebju v
Ivančni Gorici.
Posebna iskrena zahvala sosedu Davidu Vrhovcu, prijateljici Jožici Bravhar in sestrični Milki Kek, ki so nam stali
ob strani v vseh težkih trenutkih. Zahvala Milki za ganljive besede ob poslovitvi. Zahvaljujemo se Pogrebnemu
zavodu Perpar, gospodu župniku Slavku Judežu, posebno
pa pevcem cerkvenega zbora iz Višnje Gore in vsem, ki
ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.
Dragi naš Bogo, vedno boš ostal v naših srcih – vsi tvoji.

Prazen dom in dvorišče,
naše oko zaman te išče,
ni več tvojega smehljaja,
utihnil je tvoj glas,
bolečina in samota ostaja pri nas.
Zato pot nas vodi tja,
kjer sredi tišine spiš,
a v naših srcih še živiš,
angel varuh si, ki nad nami b'diš.

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je zapustila žena, sestra, teta

ANA ABRAM

iz Šentpavla na Dolenjskem 1
26. 11. 1953–22. 03. 2022
Ob izgubi naše Ani se iskreno zahvaljujemo zdravstvenemu osebju, Pogrebnim storitvam Perpar, Cvetličarni
Zvonček, PGD Radohova vas in ostalim prostovoljnim gasilcem, župniku Izidorju Grošlju in vsem bližnjim, ki ste ji
nudili oporo in jo pospremili na zadnji poti.
Spominjali se jo bomo predvsem po njeni dobroti, dobrosrčnosti, skrbi za druge in po njeni brezpogojni ljubezni
do nas.
Veseli smo za vse lepe spomine preživete s tabo, v njih
ostajaš z nami vse prihajajoče dni.
Žalujoči vsi njeni
Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA
V 85. letu starosti se je od nas za vedno poslovil naš dragi
mož, oče, brat in stric

CIRIL GLIVAR

po domače Matijev Ciril iz Brezovega Dola 19
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za izrečene besede sožalja, stiske rok,
podarjene sveče ter darovane svete maše.
Zahvala gospodu župniku Urošu Švarcu za lepo opravljen
obred, moškemu pevskemu zboru Ambrus za čutno odpete pesmi ter pogrebnemu zavodu Novak. Hvala dr. Mateji Plut Švigelj za njeno skrb in pomoč.
Iskrena hvala tudi sovaščanom Brezovega Dola za skrbno
izbrane besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste Cirila pospremili na njegovi zadnji poti.
Vsi tvoji
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Ko življenje je čaša trpljenja,
je smrt odrešitev, je tolažba odveč.
Le mir in pokoj mi dragi želite
in zame molite …

Neskončna ljubezen
je ena sama,
ves svet jo kliče
ljubljena mama.

Pomlad je prišla
in čakala, da prideš
ti in sedla bo na rožna
tla in jokala, ker te ni.

V SPOMIN

V SPOMIN

V SPOMIN

ob 10. letu pokojnega

Drugega aprila je minilo štiri leta žalosti, odkar nas je zapustila naša ljuba mami, sestra, teta, babica in prababica

FRANČIŠKA KEK iz Sp. Drage

Sedemindvajsetega marca je minilo žalostno leto, odkar
nas je zapustil naš brat, stric in bratranec

ALOJZIJA OKOREN roj. Smrekar

(23. 12. 1947–18. 4. 2012)

V času, ko te ni, smo spoznali, koliko malih in velikih dejanj ljubezni si vtkal v ta svet, koliko ljudi je z nami obstalo ob novici, da si odšel k vsemogočnemu in koliko ljudi
je prepoznalo v tebi človeka odprtih rok in velikega srca.
Hvala vsem, ki ste bili njegovi prijatelji, ga imeli radi in
spoštovali njegovo delo in znanje tudi v GZ Ivančna Gorica. Hvala vsem, ki postojite pri njegovem grobu, molite
zanj in mu prižigate svečke v znamenje, da ga pogrešate.
Dragi moj mož, hvala ti za vse, kar si dal svoji družini vse
do zadnjega diha.
Pogrešamo te!
Tvoja žena Milka, hčerka Andreja in
sin Franci z družinama

Prazen je dom, dvorišče,
zaman oko te išče.

V SPOMIN
Mineva prvo žalostno leto od trenutka, ko se je mnogo
prezgodaj ustavilo tvoje veliko srce, naš dragi mož, oče,
dedi in tast

ALOJZ ZUPANČIČ

Selo pri Radohovi vasi
(13. 12. 1953–19. 4. 2021)
Za vedno si v naših srcih.
Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem
grobu ter prižigate svečke.
Vsi njegovi

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja na mirni kraj tišine,
tam srce se tiho zjoče, saj
verjeti noče, da te že dolgo
let ni več med nami …

V SPOMIN
Mineva 40 let, odkar si v komaj 47. letu starosti odšel od
nas, dragi ati

ŠTEFAN PAVLIN
1934–1982
iz Bukovice

FRANCI OKOREN

po domače Štrekljev Franci iz Sobrač

po domače Štrekljeva Lojzka iz Sobrač
25. 9. 1930–2. 4. 2018

Hvala vsem, ki se je spomnite, ki postojite ob njenem
grobu ali ji prižgete svečko. Posebna hvala Cvet marketu
''Jani Žurga'' za vso pomoč, ki mi jo nudi.

Vsi njegovi

Nikoli ne boš pozabljen.
Žalujoči vsi njegovi

Vsi njeni

Cirilu Glivarju v spomin
Ob slovesu od Cirila Glivarja iz Brezovega Dola, ljubljenega
družinskega člana in spoštovanega sokrajana se je pojavila
globoka razpoka, ki bo še dolgo zevala v našem okolju. Nastala je vrzel, ki bo v srcih svojcev in sokrajanov ostala kot nema,
a dovolj zgovorna priča dejanj velikega Matijevega Cirila. Cirila, ki ga pogreša družina. Cirila, ki je zapustil kraj, kateremu
je dal svoje telo in vizionarski um. Cirila, ki je znal in se hotel
neizmerno žrtvovati za napredek Brezovega Dola.
Cirilova dejanja se danes odražajo skozi javne dobrine, ki so
nam še danes okno v svet. Ciril je prehodil mnogo poti, izbojeval veliko življenjskih bitk, bil navajen zmagovati in izgubljati, a nikoli obupati! Vsak še tako trdovraten »NE« je zmogel
premagati in ga obrniti v dobro brezovški skupnosti. Že v zgodnji mladosti je kazal svojo nadarjenost in željo po ustvarjanju
nečesa novega. Tako je v zgodnjih 60. letih prejšnjega stoletja s svojo prizadevnostjo poskrbel, da so po naših domovih
zasijale prve žarnice, da so lahko zabrnele prve skrinje, da
so zaropotali in opravljali delo elektromotorji. Pod njegovo
taktirko, z njegovo jekleno voljo in preudarno pametjo je Brezovi Dol uspel pridobiti soglasje občine Grosuplje, da lahko
izkoplje dva in pol kilometrski jarek, preko katerega se je vas
priključila na vodovodno omrežje. Cirilove besede, izgovorjene še v tistih svinčenih časih: »Voda je vir življenja!« so se
pretvorile v preroške. Bolj ko se spreminja podnebje, bolj
ko nas obdaja žgoča vročina in suša, vse večji pomen imajo
še danes. Voda, ki jo je Ciril uspel s svojo ekipo pripeljati v
Brezovi Dol, je bila prva zmaga v boju za obstanek vasi. To
je pomenilo neprecenljivo vrednost in pomemben kamen v
mozaiku napredka naše vasi.
Naslednji presežek Cirilovega delovanja je bila cesta Brezovi
Dol – Ambrus. Cesta, za katero je bil potreben poleg prodornega uma tudi pogum. Pogum, s katerim se je Ciril na koncu

zmogel upreti veljakom, ki Brezovemu Dolu zaradi domobranske preteklosti ne bi namenili tako pomembne pridobitve. A
Ciril je s svojo srčnostjo, preprostostjo in željo po napredku
vasi znal spremeniti nasprotnike v zaveznike. Nič koliko sestankov in neprespanih noči je bilo žrtvovanih za napredek
Brezovega Dola. Na cestni povezavi do Ambrusa je bilo potrebno začrtati del nove trase. Ob tem prepričati lastnike zemljišč, da so privolili v poseg na njihovih zemljiščih. Nič koliko
konkretnih pogovorov z izvajalci zemeljskih del za razširitev
trase, organizirati ljudi in skromno opremo, da so dela stekla.
Tudi tu je bil Ciril neusahljivi vir zamisli in dejanj ter gonilna
sila v spodbujanju sokrajanov. Marsikdo je obupaval, a Ciril je
vedno našel besede poguma in vzpodbude. Tudi ko se je podal v podjetniške vode, ni ostal le pri svojih potrebah. V vsaki
aktivnosti je iskal dobrobit za domačo vas. Ko je v začetku
80. let prejšnjega stoletja zasnoval obrtno delavnico, je vedno
poudarjal pomen delovnih mest v domačem kraju. Z njegovo zamislijo in neutrudnim inovativnim pristopom je veliko
našim družinam omogočil delovno mesto in pomembne dohodke, s katerimi smo si lahko ustvarjali domove v domačem
okolju in ne odhajali s trebuhom za kruhom v industrijsko razvita mesta. Cirilu se na tem mestu želimo zahvaliti za njegov
neskončen trud in ves čas, ki ga je žrtvoval za napredek Brezovega Dola. Z njegovo vizijo in srčnimi dejanji je Brezovi Dol
postal in ostal naš skupni dom. V naših srcih bo ostal to kar
je bil – velik domoljub in zaveden krajan, ki je pustil srce za
nekoč malo in nepomembno vasico, ki je z njegovo pomočjo
postala pomemben in topel kraj - naš dom.
Z neizmerno hvaležnostjo, sovaščani Brezovega Dola.
Zapisal Leon Mirtič

CENIK OGLASOV IN POGOJI OGLAŠEVANJA
V OBČINSKEM GLASILU KLASJE

KOMERCIALNI OGLASI:
VELIKOST OGLASA
(glede na format časopisa A3)
cela stran
polovica strani
četrtina strani
osmina strani
šestnajstina strani
»vizitka«
NASLOVNICA*
1.

2.

3.

Hvala vsem, ki se ga spominjate.

Hvala vsem, ki se ga spomnite, postojite ob grobu ali mu
prižgete svečko.

Mami, nikoli ne boš pozabljena.

* Oglasni prostor na naslovnici je omejen in je na razpolago do zakupa.

Tvoj nenadni odhod nas je pustil v globoki bolečini, žalosti brez slovesa …
Po dolgih letih nas še zmeraj bega misel, zakaj, zakaj ravno ti, naš dragi ati …
Veš, če bi te solza obudila, ne bi te črna zemlja krila …
Za vedno boš ostal v naših srcih.
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4.
5.

Za večkratno oglaševanje se naročniku prizna popust. Za prvo objavo
velja osnovna cena, vsaka nadaljnja objava oglasa je cenejša za 5 %
od osnovne cene, do največ 30 %. Za 6 ali več objav se avtomatično
upošteva 30 % popust pri vsaki objavi.
Oglaševalec mora pred objavo posredovati podpisano in žigosano naročilnico, iz katere je razvidno število objav in dimenzije oglasa. Podlaga za izstavitev računa je naročilnica, v primeru naročila šest oz. več
objav pa se sklene pogodba o oglaševanju.
Uredništvo si pridržuje pravico do prilagajanja dimenzij oglasov, ker
včasih to zahteva tehnična izvedba postavitve člankov in oglasov v
časopisu.
Izdelane oglase sprejemamo v digitalni obliki (PDF, JPG …).
Informacije: (01) 781 21 30, urednistvo@klasje.net

DIMENZIJA
(širina x višina)
271 x 374 mm
271 x 184 mm
160 x 155 mm
106 x 150 ali 161 x 95 mm
106 x 70 ali 51 x 140 mm
51 mm x 35 mm
65 x 31 mm

CENA (EUR)
brez DDV
440,66
276,33
144,46
106,03
61,05
31,51
63,02

MALI OGLASI:
Mali oglasi so brezplačni in so namenjeni le fizičnim osebam. Uredništvo
si pridržuje pravico skrajšanja malega oglasa in spremembe teksta brez
obvestila naročnika, če je to zaradi prostorske omejenosti potrebno. Pridržuje si pravico, da zaradi zakonskih obveznosti ne objavi oglasov, ki oglašujejo storitvene dejavnosti.
ZAHVALE:
Fizične osebe lahko objavijo zahvalo ob smrti svojcev, velikosti cca. 100
cm². Zahvala lahko obsega največ 100 besed (cca. 600 znakov) + fotografija. Cena je 13,77 EUR + DDV. Zahvala se lahko odda in plača v sprejemni
pisarni občine ali po elektronski pošti.
Ivančna Gorica, marec 2022
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Božji grob v šentviški
župnijski cerkvi
Naslikan božji grob je ena od posebnosti župnijske cerkve sv. Vida v Šentvidu pri Stični. Vsako leto ga v velikonočnem času postavijo v cerkvi pod slavoločno steno.
Šentviški božji grob je v osnovi velika lesena tri-dimenzionalna kulisa, poslikana s prizori, ki simbolizirajo Jezusovo smrt in vstajenje. Božji grob je
leta 1886 naslikal Matija Koželj iz Kamnika, ki je bil v svojem času poznan
slikar. Poslikal je številne cerkve na Slovenskem. Slikal je tudi oltarne slike,
križeve pote in božje grobove.

Tri dimenzionalna kulisa božjega groba
razširjali na Slovenskem od 17. stoletja dalje. Tako je
v 18. in 19. stoletju po župnijskih cerkvah nastalo več
poslikanih kulis božjega groba, med katerimi je še posebej imenitna kulisa božjega groba iz 1836 v katedrali
sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu.

Jezus z apostoli v vrtu Getsemani
Na Slovenskem se je ohranilo le še nekaj redkih primerov kulisnih božjih grobov, eden od teh je v Šentvidu,
zato je še posebej zanimiv in vreden ohranjanja.
Dušan Štepec

NAGRADNA KRIŽANKA
Spoštovane bralke in bralci, vabljeni k sodelovanju v tokratni nagradni križanki. Pravilni gesli pošljite na uredništvo
do 10. maja 2022, po pošti z dopisnico na naslov uredništva Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica ali na e-naslov:
urednistvo@klasje.net. Ne pozabite pripisati vašega naslova, da bomo trem izžrebancem lahko poslali praktične
nagrade.
Izžrebanci pravilnih odgovorov iz prejšnje številke Klasja so: Dragica Lekan (Kuželjevec), Francka Jere (Ivančna
Gorica), Jožica Meglen (Češnjice pri Zagradcu). Čestitamo.

Božji grob v šentviški župnijski cerkvi
Božji grob v Šentvidu je Koželj scensko zasnoval in poslikal kot tempeljsko arhitekturo, v kateri stoji oltarna miza in na njej tabernakelj. Pod
mizo je grob, v katerem leži mrtvi
Jezus. Nad oltarjem je slika s prizorom angela in treh žensk pri odprtem in praznem Jezusovem grobu.
V ozadju za njimi je naslikana Kalvarija, kjer je Jezus umrl na križu. Pred
božjim grobom sta naslikana rimska
vojščaka, ki stražita Jezusov grob.
V notranjščina božjega groba sta
levo in desno od oltarne upodobitve naslikana še dva prizora. Na
njegovi severni steni je naslikan
prizor Jezusa in njegovih apostolov
v Getsemanijevem vrtu ob vznožju
Oljske gore. Na južni steni pa prizor,
ko Juda Iškarjot s poljubom izda Jezusa.
V luneti na vrhu božjega groba so
naslikani angeli z orodji Kristusovega mučeništva.
Na južni zunanji strani božjega groba pa je naslikan še en prizor, in sicer žrtvovanje božjega jagnjeta.
Izvor za postavljanje božjih grobov
v cerkvah na Slovenskem predsta-

vlja tradicija postavljanja božjih
grobov po vzoru božjega groba v
Jeruzalemu, ki se je v Evropo začela
širiti v 12. stoletju, množično pa od
16. stoletja dalje. Marsikje po Evropi so sezidali kapelice božjega groba, ki so bili posnetki izvirne kapele
božjega groba v Jeruzalemu.
Etnolog Niko Kuret je v svojem delu
Praznično leto Slovencev (1989)
zapisal, da se je gradnja kapel božjega groba na Slovenskem razširila
v času protireformacije (17. in 18.
stoletje). Iz tistega časa imamo
ohranjenih nekaj primerov, med
katerimi sta najbolj poznani kapeli božjega groba pri gradu Grm v
Novem mestu (1675) in pri cerkvi
Svete Trojice na Vrhniki (1749). Najslikovitejši primer kapele božjega
groba na Dolenjskem pa je nedvomno božji grob s križevim potom
pod vznožjem Vesele Gore pri Šentrupertu.
Ker je bila gradnja kapel božjega
groba predraga, so se, po Kuretu,
marsikje po župnijah odločili raje za
postavljanje lesenih poslikanih kulis
po vzoru jezuitov, ki so to tradicijo

Podpis slikarja Matije Koželja z letnico izdelave božjega groba

